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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί ένα προσοδοφόρο πεδίο ανάπτυξης και 

οικονομικής ευημερίας που εξελίσσεται ταχέως και συνεχώς σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η έννοια του ιατρικού τουρισμού αναφέρεται σε άτομα που 

επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υγειονομικές υπηρεσίες μιας χώρας του 

εξωτερικού, αλλά ταυτόχρονα να συνδυάσουν την ψυχαγωγία και τις 

διακοπές τους, απολαμβάνοντας την χώρα – προορισμού. Οι υπηρεσίες που 

συνήθως προσφέρονται είναι η ιατρική περίθαλψη με και χωρίς νοσηλεία, 

για παράδειγμα ορθοπεδικές και πλαστικές επεμβάσεις ή εξωσωματικές 

γονιμοποιήσεις και οδοντιατρικές υπηρεσίες. Επίσης, παρέχονται 

δραστηριότητες ευεξίας όπως spa, θαλασσοθεραπείες και ιαματικά λουτρά.  

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ιατρικού τουρισμού είναι η 

αύξηση των εσόδων της χώρας-προορισμού και η λήψη υγειονομικών 

υπηρεσιών σε χαμηλότερη τιμή από τον τουρίστα υγείας καθώς και η 

απόλαυση των διακοπών του. Ωστόσο, τα μειονεκτήματα της εν λόγω 

μορφής τουρισμού είναι η έλλειψη κανονισμών παροχής υπηρεσιών υγείας, 

πιστοποίησης και διαπίστευσης, ενώ για τον χρήστη είναι η μη κάλυψη από 

τα ασφαλιστικά ταμεία και η μεταφορά που μπορεί να επιβαρύνει την υγεία 

του.  

Παρόλα αυτά η ζήτηση των υπηρεσιών υγείας εκτός της χώρας διαμονής 

συνεχώς αυξάνεται. Κύριοι λόγοι είναι: α) η αύξηση της γήρανσης του 

πληθυσμού, β)η αύξηση δραστηριοτήτων ευεξίας λόγω του γρήγορου ρυθμού 

τρόπου ζωής, γ) η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας από αναπτυσσόμενες 

χώρες και  δ) οι λίστες αναμονής σε νοσοκομεία των αναπτυγμένων χωρών. Έτσι, 

αρκετές είναι οι χώρες που έχουν επενδύσει στον ιατρικό τουρισμό με επιτυχία. 

Συγκεκριμένα, ασιατικές χώρες όπως η Ινδία και η Ταϋλάνδη έχουν αναπτύξει 

σημαντικό τον κλάδο αυτόν. Επίσης, ευρωπαϊκές χώρες ενασχολούνται με 

τον ιατρικό τουρισμό, για παράδειγμα η Ιταλία και η Γαλλία. Τέλος, χώρες 

της Ν. Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
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Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία του ιατρικού 

τουρισμού είναι η προώθηση στο εξωτερικό των εν λόγω υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, ο τομέας αυτός θα πρέπει να προβάλλεται συνεχώς στους 

πολίτες που προέρχονται από χώρες με αυξημένη ζήτηση στις υγειονομικές 

υπηρεσίες σε συνδυασμό με την ψυχαγωγία. Ο τρόπος προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί αυτό είναι διεθνείς και παγκόσμιες εκθέσεις καθώς και 

συνέδρια για τον ιατρικό τουρισμό, ιστοσελίδες που προωθούν τέτοιου 

είδους «πακέτα» και συνεργασίες με εξειδικευμένους στον εν λόγω κλάδο 

ταξιδιωτικούς πράκτορες.  

Όσον αφορά την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα, η χώρα 

μας  πλεονεκτεί λόγω κλίματος, πολιτισμικής κληρονομίας και μεσογειακής 

διατροφής. Επιπλέον, η τουριστική βιομηχανία της χώρας είναι αναπτυγμένη, 

καθώς αποτελεί επί έτη τουριστικό προορισμό, με την ύπαρξη πολυτελών 

ξενοδοχειακών μονάδων σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σχετικά με τις υγειονομικές 

υπηρεσίες, είναι μία από τις χώρες που διαθέτει υψηλού επιπέδου 

υγειονομικό προσωπικό, πανεπιστημιακά νοσοκομεία σε αρκετές περιοχές 

της και σύγχρονες εξοπλισμένες κλινικές.  

Ωστόσο παρά τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα, οι υπηρεσίες ιατρικού 

τουρισμού στην Ελλάδα προσφέρονται σποραδικά από έναν μικρό αριθμό 

ιδιωτών – παρόχων. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες τα τελευταία χρόνια 

φαίνεται να αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο την πρωτοβουλία να 

προβάλλουν διεθνώς και με διάφορες μεθόδους μάρκετινγκ τις εν λόγω 

υπηρεσίες που παρέχουν. Στον τομέα όμως αυτόν φαίνεται να είναι ελλιπής η 

βοήθεια και η υποστήριξη από το κράτος.  

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η καταγραφή των 

αντιλήψεων των εμπλεκόμενων ατόμων στην τουριστική βιομηχανία σχετικά 

με τον ιατρικό τουρισμό, ως προς τις σύγχρονες διαστάσεις, τη δυναμική και 

τις προοπτικές αυτού στην Ελλάδα.  
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Για την μέτρηση των αντιλήψεων δομήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις για τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα. 

Συνολικά 192 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από στελέχη ξενοδοχείων 

με 5 αστέρια. Η χρονική περίοδος διεξαγωγής της έρευνας ήταν από τον 

Ιανουάριο έως και τον Δεκέμβριο 2012. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 

53%. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής 

αποστολής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ξενοδοχείων.   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η πλειοψηφία των ξενοδοχείων (19,3%) που απάντησε στα 

ερωτηματολόγια προερχόταν από την Αττική, και το 14,6% από τα 

Δωδεκάνησα. Το 79,2% του δείγματος ήταν άνδρες, 39,6% ανήκαν στην 

ηλικιακή ομάδα 46-55 ετών, το 54,7% είχε πανεπιστημιακή εκπαίδευση και 

το 61,8% κατείχε θέση προϊστάμενου ή διευθυντή.   

Το 91,1% των ξενοδοχειακών μονάδων του δείγματος είχε ως κύριο 

αντικείμενο τουριστικών υπηρεσιών τον γενικό τουρισμό. Σχετικά με τις 

επιπλέον παροχές το 38,5% πρόσφερε υπηρεσίες Spa, 28,6% δραστηριότητες 

ευεξίας, 1,6% ιαματικά λουτρά και μόνο το 0,5% κοσμετική ιατρική.  

Το 90,2% του δείγματος υποστηρίζει ότι ο ιατρικός τουρισμός θα 

μπορούσε να συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και 

στην ανάπτυξη του τουρισμού στην χώρα (97,2%). Το 77,6% θεωρεί ότι η 

τοπική αγορά μπορεί να υποστηρίξει πολύ τον ιατρικό τουρισμό σχετικά με 

τις υποδομές. Το 49% δήλωσε ότι δεν παρέχεται χρηματοδότηση για τον 

ιατρικό τουρισμό από την πολιτεία. Το 41,2% αξιολογεί ως πολύ υψηλές τις 

υποδομές του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. Το 81% επιθυμεί να 

επενδύσει στο εν λόγω πεδίο. Το 57,3% θεωρεί ότι συμμετέχουν πολύ οι 

ελληνικές επιχειρήσεις σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις. Ωστόσο, μόνο 

το 12% είναι πολύ ικανοποιημένο από την επισκεψιμότητα των χρηστών του 

ιατρικού τουρισμού.  
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Η περιφέρεια που βρίσκεται το ξενοδοχείου, το επίπεδο εκπαίδευσης, η 

θέση στο φορέα και τα έτη προϋπηρεσίας των στελεχών επηρεάζουν 

σημαντικά τις αντιλήψεις τους για τον ιατρικό τουρισμό. Ειδικότερα, υπάρχει 

διαφορά στις  αντιλήψεις των στελεχών που εργάζονται σε ξενοδοχεία της 

Αττικής και των νησιών, από την υπόλοιπη Ελλάδα. Σχετικά με το επίπεδο 

εκπαίδευσης, στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο θεωρούν ότι 

ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί με επιτυχία στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, η θέση που κατέχει το δείγμα στο ξενοδοχείο, επηρεάζει την 

αντίληψη για τον ιατρικό τουρισμό και κυρίως  την επιθυμία για επενδύσεις 

σε αυτόν. Ακόμη, άτομα με λίγα έτη επαγγελματικής εμπειρίας είναι πιο 

ενημερωμένα για τον εν λόγω τομέα.  

Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του δείγματος, ο ιατρικός τουρισμός  μπορεί 

να συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας, 

μειώνοντας την οικονομική κρίση της περιοχής όπου βρίσκεται η επιχείρηση 

(rs = -0.234 και -0.201 αντίστοιχα), καθώς και ότι η πολιτεία δεν παρέχει 

σχετική χρηματοδότηση (rs =-0,250). Ωστόσο, αυξάνεται η άποψη των 

στελεχών για επενδύσεις (rs =0,395), για συμμετοχή αυτών σε εθνικές και 

διεθνείς οργανώσεις (rs =0,232) και η ικανοποίηση από την επισκεψιμότητα 

των τουριστών υγείας (rs =0,228). 

Επιπλέον, όταν το δείγμα θεωρεί ότι η πολιτεία παρέχει χρηματοδότηση 

για τον ιατρικό τουρισμό, αυξάνεται η άποψη τους σχετικά με την 

προσπάθεια ένταξης σε προγράμματα ιατρικού τουρισμού μέσω ΕΣΠΑ (rs 

=0,459), η επιθυμία για επενδύσεις (rs =0,164), η συμμετοχή σε σχετικές με 

τον κλάδο εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις (rs =0,205) και η ικανοποίηση 

από την επισκεψιμότητα των τουριστών υγείας (rs =0,235).  

Τέλος, η δυνατότητα της τοπικής αγοράς να υποστηρίξει τον ιατρικό 

τουρισμό, αυξάνει την επιθυμία για επενδύσεις (OR=3.10). Όταν η 

κατάρτιση του προσωπικού της επιχείρησης είναι υψηλή, η ικανοποίηση από 

την επισκεψιμότητα του ιατρικού τουρισμού και η πρόθεση για επενδύσεις 

αυξάνει (OR=1.84 και OR=4.56 αντίστοιχα). Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν 
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να επενδύσουν στον κλάδο, και αυτές που είναι ικανοποιημένες από την 

επισκεψιμότητα των χρηστών ιατρικού τουρισμού συμμετέχουν ενεργά σε 

Εθνικές ή Διεθνής Διοργανώσεις (OR=27.55 και OR=15.04, αντίστοιχα).   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα εμπλεκόμενα άτομα στην τουριστική 

βιομηχανία θεωρούν τον ιατρικό τουρισμό ως σημαντικό παράγοντα 

οικονομικής ανάπτυξης για την χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. Οι 

επιχειρηματίες προσπαθούν να προβάλλουν τον ιατρικό τουρισμό μέσα από 

δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τουριστών, συμμετέχουν σε 

εθνικές και διεθνείς οργανώσεις και κυρίως είναι πρόθυμοι να επενδύσουν 

στο χώρο αυτόν. Ωστόσο, θεωρούν ότι η πολιτεία δεν έχει αναλάβει μέχρι 

σήμερα την ενίσχυση του εν λόγω πεδίου μέσω χρηματοδοτήσεων, 

συνεργασιών με άλλες χώρες και  δράσεων προώθησης στο εξωτερικό, για 

την προσέλκυση τουριστών υγείας.     
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Εισαγωγή 

 Ο ιατρικός τουρισμός φαίνεται να αναπτύσσεται ταχέως και συνεχώς σε 

παγκόσμιο επίπεδο, επενδύοντας στην υποδοχή τουριστών από όλο τον 

κόσμο, οι οποίοι ενδιαφέρονται να βιώσουν υψηλού επιπέδου ιατρικές 

υπηρεσίες. 

Ο ορισμός του ιατρικού τουρισμού αναφέρεται σε ασθενείς – χρήστες οι 

οποίοι επιθυμούν να επισκεφθούν άλλη χώρα προκειμένου να τους 

παρασχεθούν υγειονομικές υπηρεσίες, (π.χ. νεφροπαθείς, ή ασθενείς με 

ανάγκη μετανοσοκομειακής περίθαλψης, ή ακόμη και ασθενείς που 

επιθυμούν να νοσηλευτούν για κάποια ιατρική παρέμβαση) ή και 

δραστηριότητες ευεξίας, με κύριο στόχο την μειωμένη τιμή, την καλή 

ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, αλλά και την απόλαυση ευχάριστων 

διακοπών στην χώρα προορισμό.   

Η αυξανόμενη ζήτηση για ιατρικό τουρισμό προέρχεται κυρίως από τις 

δημογραφικές αλλαγές και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης με άμεσο 

αποτέλεσμα την γήρανση του πληθυσμού. Επίσης, σημαντικούς λόγους 

αποτελούν το μειωμένο κόστος των υπηρεσιών καθώς και η επιθυμία των 

τουριστών υγείας για συνδυασμό ιατρικής φροντίδας και ψυχαγωγίας.  

Παρά το γεγονός ότι ο εν λόγω κλάδος αναπτύσσεται ραγδαία, είναι 

άκρως ανταγωνιστικός. Πολλές χώρες του εξωτερικού έχουν επενδύσει στον 

ιατρικό τουρισμό. Οι παροχές τους βασίζονται στην υψηλή ποιότητα 

ιατρικών και ξενοδοχειακών υπηρεσιών με χαμηλές τιμές,  ως 

«προγράμματα» για τον τουρίστα υγείας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το 

γεγονός ότι τα έσοδα από τον ιατρικό τουρισμό αναφέρονται υψηλά 

συμβάλλοντας στα οικονομικά οφέλη της χώρας. 

Η Ελλάδα στηρίζεται επί έτη στην βιομηχανία του τουρισμού, χωρίς όμως 

να συμμετέχει στο εξελισσόμενο πεδίο του ιατρικού τουρισμού, παρά το 

γεγονός ότι ευνοείται για την ανάπτυξη αυτού του πεδίου λόγω κλίματος και 

καλών ιατρικών και ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Στη χώρα μας είναι 

προσοδοφόρα η ενασχόληση με τον ιατρικό τουρισμό, ωστόσο η 
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ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων παρόχων 

φαίνεται να είναι ελλιπής.    

Κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των αντιλήψεων 

των ξενοδοχειακών υπαλλήλων όσον αφορά τον ιατρικό τουρισμό στην 

Ελλάδα, ως προς τις σύγχρονες διαστάσεις και τις προοπτικές του, καθώς και 

την δυναμική της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού στο σύγχρονο γίγνεσθαι 

της ελληνικής αγοράς. 

Οι ειδικότεροι στόχοι που διερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα είναι οι 

ακόλουθοι: 

 Η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα ως αρωγός για την 

ανάπτυξη και την οικονομία των τοπικών κοινωνιών αλλά και της χώρας. 

 Η δυνατότητα υποστήριξης με κατάλληλες υποδομές και εγκαταστάσεις 

για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού από την πλευρά των τοπικών 

κοινωνιών αλλά και της Ελλάδας. 

 Η ύπαρξη παροχής κινήτρων από την πολιτεία για ανάπτυξη και 

επενδύσεις στον ιατρικό τουρισμό. 

 Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ξενοδόχων σχετικά με τον εν 

λόγω αναπτυσσόμενο τομέα.   

Για την ικανοποίηση των στόχων της παρούσας μελέτης, διεξήχθη 

πανελλαδική έρευνα το 2012, σε ξενοδοχεία 5 αστέρων σε ολόκληρη τη 

χώρα, όπου και διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σχετιζόμενα με τον ιατρικό 

τουρισμό μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.    

Στο γενικό μέρος της παρούσας διδακτορικής διατριβής περιγράφεται η 

βιβλιογραφική, η νομοθετική και εννοιολογική μελέτη του ιατρικού 

τουρισμού, δίδοντας ένα θεωρητικό πλαίσιο του θέματος σε παγκόσμιο και εθνικό 

επίπεδο. Στο ειδικό μέρος παρουσιάζεται η πρωτογενής έρευνα σχετικά με τις 

αντιλήψεις των στελεχών των ξενοδοχείων καθώς και τα συνολικά 

συμπεράσματα της μελέτης, με σχετικές προτάσεις - δράσεις. Ειδικότερα:  
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Στο κεφάλαιο 1 αναλύονται τα γενικά θέματα για τον τουρισμό, παραθέτεται  

ο ορισμός του ιατρικού τουρισμού και η έννοια της συγκεκριμένης μορφής 

τουρισμού. Επίσης, περιγράφονται οι επαγγελματίες υγείας του ιατρικού 

τουρισμού, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και ο ρυθμός ανάπτυξης 

αυτού.  

Στο κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική προσέγγιση σε 

σχέση με τον ιατρικό τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, 

αναλύονται η ανάπτυξη αυτού στην Ευρώπη, την Ασία με αναφορές σε 

ισχυρούς εκπροσώπους του ιατρικού τουρισμού, όπως είναι η Ταϊλάνδη, η 

Ινδία, η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία, η Τουρκία και οι Φιλιππίνες καθώς και 

στην Νότια Αφρική και την Λατινική Αμερική. 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τρόποι προώθησης του ιατρικού 

τουρισμού, όπως παγκόσμια και ελληνικά συνέδρια που ασχολούνται με τον 

εν λόγω θέμα. Επίσης, γίνεται αναφορά στην δυναμικότητα του internet και 

των ιστοσελίδων για την προβολή του ιατρικού τουρισμού και στους κύριους 

διαδικτυακούς ταξιδιωτικούς πράκτορες που ασχολούνται.  

Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται το νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας για τον 

ιατρικό τουρισμό. Επιπλέον, αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με 

την οργάνωση, την ανάπτυξη και τη φιλοσοφία της πολιτείας σε σχέση με τη 

συγκεκριμένη μορφή τουρισμού στην Ελλάδα. Το εν λόγω κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την προσέγγιση των προβλημάτων για τον ιατρικό 

τουρισμό στην χώρα μας.  

Στο κεφάλαιο 5 αναφέρονται τα γενικά συμπεράσματα των κεφαλαίων 

που προαναφέρθηκαν ως βάση για την περιγραφή των προοπτικών του 

ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. 

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται ο σκοπός της μελέτης καθώς και οι 

ερευνητικές υποθέσεις αυτής. Επιπλέον, αναλύεται το μεθοδολογικό πλαίσιο 

και συγκεκριμένα η μέθοδος δειγματοληψίας, το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε και οι στατιστικές αναλύσεις σύμφωνα με τις οποίες 

εξήχθησαν τα αποτελέσματα. 
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Στο κεφάλαιο 7 αναλύονται τα αποτελέσματα της μελέτης. Συγκεκριμένα, 

οι αναλύσεις των γενικών και ειδικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου για 

τις αντιλήψεις ως προς τον ιατρικό τουρισμό. Η σχέση μεταξύ κοινωνικο-

δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος και των ερωτήσεων, καθώς  

επίσης και οι συσχετίσεις των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Τέλος, 

παρουσιάζονται οι οικονομετρικές αναλύσεις με τα υποδείγματα 

παλινδρόμησης. 

Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και προτείνονται 

δράσεις που θα πρέπει να σχεδιάσει η Ελλάδα για την ανάπτυξη του ιατρικού 

τουρισμού της.   

Τέλος, η παρούσα διδακτορική διατριβή είναι πρωτότυπη, καθώς 

συνδυάζει τρία διαφορετικά εννοιολογικά πεδία διερευνώντας: α) τη 

δυναμική του ιατρικού τουρισμού σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, β) τις 

αντιλήψεις των άμεσα εμπλεκόμενων στην ελληνική τουριστική βιομηχανία 

και γ) τις προοπτικές ανάπτυξης του στην Ελλάδα. Επίσης, παρέχει μια 

ευρύτερη εικόνα σε σχέση με τις στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει η 

ελληνική πολιτεία για να σχεδιάσει και αναπτύξει τη συγκεκριμένη μορφή 

τουρισμού. 
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Κεφάλαιο 1ο Ο Ιατρικός Τουρισμός: Θεωρητική 

Προσέγγιση 

1.1. Ορισμός του τουρισμού  

Η προέλευση της λέξης τουρισμός είναι από τη γαλλική λέξη “tour” και 

λέξη “touring”, που έχει ως ρίζα της τη λατινική λέξη “tormus” και 

σημαίνουν γύρος ή αλλιώς περιήγηση (Βαρβαρέσος, 2000). Στις αρχές 20ου 

αιώνα υπήρξαν διάφοροι ορισμοί που δόθηκαν στην πολυσύνθετη αυτή 

έννοια του τουρισμού.  

Οι Hunziker και Κrapf ορίζουν τον τουρισμό ως: «Το σύνολο των 

γεγονότων και σχέσεων που προκύπτουν από τη μετακίνηση τη παραμονή των 

ατόμων εκτός του μόνιμου τόπου κατοικίας τους, υπό τον περιορισμό ότι δεν 

οδηγούνται σε μόνιμη παραμονή και ότι δε συνδέονται με καμία κερδοσκοπική 

δραστηριότητα» (Hunziker et al 1941).  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (Π.Ο.Τ.) το 1993 έδωσε τον 

ορισμό του τουρισμού ως «Τουρισμός αποτελεί το φαινόμενο που προκύπτει 

από τις προσωρινές επισκέψεις ή παραμονές ατόμων εκτός του μόνιμου τόπου 

κατοικίας τους, για οποιοδήποτε λόγο πέρα από την απασχόληση τους με 

αμοιβή από τον τόπο επίσκεψης» και θεωρείται ο πιο πρόσφατος και σχετικά 

ολοκληρωμένος ορισμός. Ως εξέλιξη αυτού, ο Π.Ο.Τ. αναφέρει ότι ο 

τουρισμός είναι η πρόσκαιρη μετακίνηση των ανθρώπων από τον τόπο της 

μόνιμης διαμονής τους σε ένα άλλο τόπο με σκοπό την ικανοποίηση των 

αναγκών τους, την ξεκούραση και την αναψυχή (www.unwto.org). 

Η ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία έτη είναι ραγδαία κυρίως κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες. Ωστόσο, ο ελεύθερος χρόνος των εργαζομένων, η 

αύξηση των εισοδημάτων, οι προτιμήσεις των τουριστών και η βελτίωση των 

υποδομών αποτελούν κύριους παράγοντες επιρροής των επιλογών των 

τουριστών.  
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Τα Ηνωμένα Έθνη το 1994 (www.un.org) κατηγοριοποίησαν τον τουρισμό 

σε τρεις μορφές: 

 τον Εγχώριο τουρισμό, που αναφέρεται σε κατοίκους μιας χώρας οι οποίοι 

ταξιδεύουν μέσα σε αυτή,  

 τον Εισερχόμενο τουρισμό, ο οποίος αναφέρεται σε μια αλλοδαπούς οι 

οποίοι επισκέπτονται μια χώρα για ορισμένο χρονικό διάστημα,  

 τον Εξερχόμενο τουρισμό, σύμφωνα με τον οποίον κάτοικοι μιας χώρας 

ταξιδεύουν σε μια άλλη χώρα.  

Επιπλέον, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού διαχωρίζει τρεις βασικές 

μορφές τουρισμού:  

 Εγχώριος τουρισμός:  αναφέρεται στους κατοίκους μιας χώρας που 

ταξιδεύουν μόνο εντός των συνόρων της χώρας αυτής. 

 Εσωτερικός τουρισμός:  αναφέρεται στον συνολικό αριθμό των 

εισερχομένων και εγχώριων τουριστών. 

 Εξωτερικός τουρισμός: αναφέρεται στους κατοίκους που ταξιδεύουν σε 

άλλη χώρα. 

Ακόμη, παρουσιάζει ορισμούς για τις Τουριστικές Απολαβές του 

εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού. Η Τουριστική Δαπάνη μπορεί να 

οριστεί σαν «η Συνολική Καταναλωτική Δαπάνη που γίνεται από τους 

επισκέπτες ή για λογαριασμό ενός επισκέπτη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

του και κατά την παραμονή του στον τόπο προορισμού».  

• Οι Τουριστικές Απολαβές αποτελούν τις δαπάνες των εσωτερικών 

επισκεπτών που συμπεριλαμβάνει τις πληρωμές στους εθνικούς μεταφορείς  

για την μεταφορά τους διεθνώς. Επίσης, οποιεσδήποτε προπληρωμές για 

αγαθά και υπηρεσίες που θα ληφθούν στον τόπο προορισμού 

συμπεριλαμβάνονται, καθώς και απολαβές από τους «επισκέπτες μιας 

ημέρας» (Nilsson, 2002).  

• Οι Τουριστικές Δαπάνες αποτελούν τις δαπάνες των εξωτερικών 

επισκεπτών σε άλλες χώρες που συμπεριλαμβάνει τις πληρωμές σε ξένους 
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μεταφορείς για την παροχή μεταφοράς.  

Πέρα από τις κύριες μορφές τουρισμού, υπάρχει διαχωρισμός ανάλογα με 

τα πρόσωπα, την εποχή, το είδος της μετακίνησης, κοινωνικής μέριμνας, 

επιδιωκόμενου σκοπού:    

Α) Από πλευράς εξυπηρετούμενων και εξυπηρετούντων προσώπων:  

 Ενεργητικός τουρισμός: είναι η διακίνηση ατόμων ή ομάδων με την 

ιδιότητα του τουρίστα.  

 Παθητικός τουρισμός: είναι η οργάνωση και η εκμετάλλευση της 

διακίνησης των τουριστών από επαγγελματίες ή από υπηρεσίες. Επίσης 

διακρίνεται σε τουρισμό υποδοχής - διακίνησης και προβολής υπηρεσιών. 

Οι υπηρεσίες υποδοχής - διακίνησης αναφέρονται στην ύπαρξη 

ξενοδοχείων, συγκοινωνιών, οργανωμένων εκδρομών, ενώ οι υπηρεσίες 

προβολής στις ενέργειες για την προώθηση τουριστών.  

Β) Από πλευράς εποχής 

Όταν υπάρχει τουριστική κίνηση υπάρχει και η διάκριση του εποχικού 

τουρισμού. Ο εποχικός τουρισμός μπορεί να αναφέρεται σε θερινό τουρισμό 

και χειμερινό τουρισμό. Η τουριστική κίνηση όμως μπορεί να είναι συνεχής 

σε όλη την διάρκεια του χρόνου. Σκοπός όλων είναι η τουριστική κίνηση να 

είναι συνεχής όλο τον χρόνο καθώς έτσι αποφέρει περισσότερα χρήματα.   

Γ) Από πλευράς ατομικής ή ομαδικής μετακίνησης  

 Ατομικός τουρισμός: αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα άτομα και 

πραγματοποιείται έπειτα από δική τους πρωτοβουλία και διοργάνωση.  

 Συλλογικός τουρισμός: είναι η οργανωμένη συλλογική μετακίνηση 

ατόμων που οργανώνεται και εκτελείται από τουριστικά γραφεία, 

επιχειρήσεις μεταφορών και οποιαδήποτε άλλη κρατική ή ιδιωτική 

οργάνωση.  

Δ) Από πλευράς κοινωνικής μέριμνας  

Ο τουρισμός που οργανώνεται για τις οικονομικά ασθενέστερες 

κοινωνικές τάξεις. Στην διάκριση αυτή περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες 
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που αναφέρονται στο είδος αυτό της τουριστικής κίνησης. Στον κοινωνικό 

τουρισμό λαμβάνονται κάποια μέτρα για τους εργαζομένους και την 

αξιοποίηση των διακοπών τους. Αυτά τα μέτρα αρχίζουν από την απλή 

παροχή ταξιδιωτικών διευκολύνσεων για τις σχετικές μετακινήσεις, 

προχωρούν στη χορήγηση διάφορων εκπτώσεων, την οργάνωση εργατικών 

κατασκηνώσεων, την χορήγηση αδειών με πλήρεις αποδοχές.  

Ε) Από πλευράς επιδιωκόμενου σκοπού  

Σε αυτήν την κατηγορία ανάλογα με τον σκοπό ο τουρισμός παίρνει και 

την ανάλογη μορφή. Ενδεικτικά οι μορφές είναι (Βαρβαρέσος, 2007):  

 Εκπαιδευτικός τουρισμός: ένα είδος συλλογικού τουρισμού που 

πραγματοποιείται από ή υπέρ σπουδαστών για την εκτέλεση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων των σχολών που φοιτούν.  

 Τεχνικός τουρισμός: ένα είδος τουρισμού στον οποίο συνδυάζεται η 

απόλαυση των φυσικών καλλονών και των καλλιτεχνικών 

δημιουργημάτων με την γνωριμία των επιτευγμάτων της τεχνικής και της 

επιστήμης.  

 Αθλητικός τουρισμός: ένα είδος τουρισμού που το κύριο περιεχόμενο της 

ατομικής ή συλλογικής μετακίνησης είναι η συμμετοχή ή παρακολούθηση 

αθλητικών αγώνων.  

 Θρησκευτικός τουρισμός: αναφέρεται σε ατομική ή συλλογική 

μετακίνηση με σκοπό το προσκύνημα ιερών τόπων ή την συμμετοχή σε 

θρησκευτικές εκδηλώσεις.  

 Μορφωτικός τουρισμός: αποσκοπεί στην διερεύνηση των μορφωτικών 

οριζόντων των μετακινούμενων. Κατά ένα λόγο ταυτίζεται με τον 

εκπαιδευτικό τουρισμό καθώς έχουν τον ίδιο σκοπό, διαφέρουν όμως από 

πλευράς ιδιότητας των μετακινούμενων προσώπων.  

 Αρχαιολογικός τουρισμός: σκοπός του είναι η επίσκεψη, θεώρηση και η 

μελέτη αρχαιολογικών χώρων.  

 Ψυχαγωγικός τουρισμός: το είδος αυτό αποσκοπεί στην ψυχαγωγία του 
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μετακινούμενου προσώπου με διάφορες διασκεδάσεις.  

 Μαζικός τουρισμός: έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί πολλές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και την κοινωνία διαφόρων χωρών και για τον λόγο αυτό 

πολλές χώρες έχουν στραφεί προς την υιοθέτηση του βιώσιμου τουρισμού 

προκειμένου να μπορέσουν να πετύχουν αειφορία και διατηρησιμότητα.  

 Ιατρικός Τουρισμός: αποτελεί τον συνδυασμό θεραπείας, αποθεραπείας ή 

ακόμη και εναλλακτικής θεραπείας με διακοπές και απόλαυση της 

εκάστοτε χώρας που επισκέπτεται ο τουρίστας υγείας.    

Ο μαζικός τουρισμός έχει μειωθεί σημαντικά αλλά για να μην περιοριστεί 

επιδιώχθηκε η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών (όπως ο ιατρικός τουρισμός 

που θα παρουσιαστεί παρακάτω) οι οποίες έχουν την ικανότητα να 

αξιοποιούν με ανάλογο τρόπο το τουριστικό προϊόν που έχει να προβάλει η 

κάθε περιοχή.  

Ωστόσο, αυτή η μαζικότητα του τουρισμού έχει παρατηρηθεί ότι ασκεί 

πολλές επιδράσεις στην κοινωνία, περιβάλλον και οικονομία ενός τόπου και 

για τον λόγο αυτό η πολιτεία έχει στραφεί προς τον εναλλακτικό τουρισμό 

και την προώθηση του ώστε να αναπτύξει την οικονομία προστατεύοντας 

παράλληλα το περιβάλλον και την κοινωνία και επιδιώκοντας την 

βιωσιμότητα τους (Ηγουμενάκης και συν. 2000).  

 



22 

 

1.2. Εννοιολογική Προσέγγιση Ιατρικού Τουρισμού 

1.2.1. Ορισμός Ιατρικού Τουρισμού 

Η πρώτη καταγραφή της έννοιας του ιατρικού τουρισμού εμφανίζεται 

όταν οι Έλληνες ταξίδεψαν με προορισμό ένα μικρό έδαφος στον Σαρωνικό 

κόλπο με την ονομασία Επιδαύρια. Αυτή η περιοχή υπήρξε το άδυτο του 

θεραπευτή Θεού Ασκληπιού και ήταν ο πρώτος ταξιδιωτικός προορισμός 

ιατρικού τουρισμού.  

Το 18ο αιώνα στην Αγγλία, εμφανίστηκαν ολόκληρες πόλεις στις οποίες 

λειτουργούσαν ιαματικά λουτρά, λόγω της ύπαρξης φυσικών πηγών με 

μεταλλικά νερά, όπου θεραπεύονταν ασθένειες όπως η βρογχίτιδα, ενώ σε 

άλλες χώρες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν σε ορεινές περιοχές τα 

σανατόρια για τη θεραπεία της φυματίωσης (Horowitz et al., 2007).  

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, οι πλουσιότεροι πολίτες και γενικά η ελίτ 

από τις υπανάπτυκτες χώρες, συνήθιζαν να ταξιδεύουν προς τα ιατρικά 

κέντρα των πιο ανεπτυγμένων χωρών, όπως για παράδειγμα της Ευρώπης, 

για τη διάγνωση και τη θεραπεία που δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί 

στις δικές τους χώρες. Επίσης, πλούσιοι ασθενείς από τις βόρειες χώρες της 

Ευρώπης ταξίδευαν σε τουριστικούς προορισμούς, όπως στις Ελβετικές 

Άλπεις και τις ακτές της Μεσογείου, προκειμένου να νοσηλευτούν σε 

σανατόρια για τη φυματίωση. 

 Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αυτή η μεταναστευτική ροή έχει λάβει μία 

νέα κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, ένας αυξανόμενος αριθμός ασθενών από 

τις ανεπτυγμένες χώρες ταξιδεύουν σε ιατρικά κέντρα λιγότερο 

ανεπτυγμένων χωρών, προκειμένου να λάβουν ορισμένες ιατρικές υπηρεσίες 

(Horowitz et al., 2007).  

Ο «Ιατρικός Τουρισμός» ή εναλλακτικά «Τουρισμός Υγείας» και 

«Τουρισμός Ευεξίας», αποτελεί έναν όρο που αναδείχθηκε από την ταχεία 

ανάπτυξη ενός κλάδου, όπου άνθρωποι από όλον τον κόσμο ταξιδεύουν σε 

άλλες χώρες προκειμένου να λάβουν ιατρική, οδοντιατρική και χειρουργική 

φροντίδα, ενώ πραγματοποιούν τουρισμό, κάνοντας τις διακοπές τους και 
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απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα των χωρών που επισκέπτονται.  

Ο Τουρισμός Υγείας με την ευρύτερη έννοια ορίζεται ως η συμμετοχή των 

τουριστών σε ιδιωτικά προγράμματα υγείας ή προγράμματα που σχετίζονται 

με την υγεία και την υγιεινή σε προσιτές τιμές και σε συνεργασία με την 

τουριστική βιομηχανία. Επιπλέον, αναφέρεται στην πρόληψη, διατήρηση, 

θεραπεία, ανάρρωση και αποκατάσταση της υγείας με σύγχρονες ιατρικές ή 

φυσικές μεθόδους, ενώ συνδυάζει την ξεκούραση, την χαλάρωση και την 

διασκέδαση. Η βασική ιδέα είναι η σωματική, ψυχική, πνευματική και 

συναισθηματική αναζωογόνηση του ατόμου μακριά από την καθημερινότητα 

σε ένα όμορφο χαλαρωτικό περιβάλλον ( Ford et al., 2000). 

 Υπάρχει μία επικάλυψη μεταξύ της υγείας και του ιατρικού τουρισμού, η 

οποία έχει συζητηθεί από πολλούς ερευνητές (Smith et al., 2009, Harahshesh, 

2002, Connell, 2006, Thelen et al., 2007, Helmy, 2011), μία διαφορά στην 

χρήση των όρων «τουρισμός υγείας» και «ιατρικός τουρισμός», με βάση 

κυρίως από το είδος της παρέμβασης που γίνεται στο σώμα (Cook, 2008).  

Ο Τουρισμός Υγείας στοχεύει στην βελτίωση της κατάστασης της υγείας 

των τουριστών μέσω της χαλάρωσης με ιαματικές θεραπείες ή την παροχή 

εναλλακτικών θεραπειών, ενώ ο Ιατρικός Τουρισμός προϋποθέτει τη 

διάγνωση, τη νοσηλεία και τις χειρουργικές επεμβάσεις για τη βελτίωση ή 

την αποκατάσταση της υγείας σε μακροπρόθεσμη βάση (Connell 2006).  

Ο Helmy ορίζει τον τουρισμό υγείας ως «ταξίδι για ένα ευρύ φάσμα 

σκοπών υγείας και ευημερίας, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η ιατρική 

εξέταση, η χειρουργική επέμβαση, οι πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις, η 

ομορφιά, η θεραπεία, η αποκατάσταση και η ανάρρωση, σε συνδυασμό με την 

ψυχαγωγία, τις ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στον 

επισκεπτόμενο προορισμό» (Helmy, 2011).  

Σήμερα με βάση τους ορισμούς ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί ένα μέσο 

παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε άτομα που έχουν ανάγκη να συνδυάσουν τις 

ιατρικές υπηρεσίες με την αναψυχή. Ο Ιατρικός τουρισμός συνδυάζει 

υπηρεσίες φροντίδας, όπως και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και 
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αποκατάσταση της υγείας ή βελτίωση της υγείας αλλά και την υιοθέτηση 

ενός διαφορετικού και πιο υγιεινού τρόπου ζωής μέσω ειδικών διαίτων, 

προγραμμάτων γυμναστικής, ειδικών θεραπειών (Σπάθη, 2000). 

Ο ιατρικός τουρισμός ορίζεται ως «η παροχή ιατρικής περίθαλψης, σε 

συνεργασία με τη βιομηχανία του τουρισμού, σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς 

ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται εξειδικευμένη αγωγή» (Παπαδόπουλος, 

2007). 

Από πλευράς κοινών στόχων μπορεί να ειπωθεί ότι ο ιατρικός τουρισμός 

αφορά στην προσέλκυση επισκεπτών οι οποίοι, παράλληλα και 

συμπληρωματικά με τις τουριστικές υπηρεσίες, επιλέγουν να κάνουν χρήση 

υπηρεσιών υγείας στις χώρες του ταξιδιωτικού τους προορισμού (Μεταξωτός 

2007). Οι επισκέπτες αυτοί είναι λογικό να αναζητούν διαφορετικές 

υπηρεσίες υγείας ανάλογα με τις ανάγκες τους (Γεωργίου, 2006). 

Ο Ιατρικός ή θεραπευτικός τουρισμός μπορεί να προσδιοριστεί ως το 

ταξίδι σε προορισμούς για την υποβολή σε ιατρικές θεραπείες, όπως 

χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες εξειδικευμένες παρεμβάσεις (Smith et al., 

2009). Κυρίως, αναφέρεται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα των 

υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από τους καθιερωμένους δημόσιους ή 

ιδιωτικούς οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας στους εγχώριους ή τους 

αλλοδαπούς πολίτες, όπου μέρος των υπηρεσιών βασίζονται στις υποδομές ή τις 

εγκαταστάσεις που παρέχονται από τους φορείς στον τομέα του τουρισμού 

(Leahy et al., 1995, Παπαδόπουλος, 2007).  

Οι κύριες πτυχές του τουρισμού υγείας μπορούν να διακριθούν: 

Α) στον ιατρικό τουρισμό  που απευθύνεται σε τουρίστες – ασθενείς που 

συνήθως κάνουν χρήση εξειδικευμένων υπηρεσιών ιατρικής 

παρακολούθησης και θεραπείας,  

Β) στον τουρισμό ευεξίας που απευθύνεται σε τουρίστες που επιθυμούν να 

εμπλουτίσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες βελτίωσης ή διατήρησης της 

υγείας τους (SPA, θαλασσοθεραπεία, υδροθεραπεία) και όλες αυτές οι 

δραστηριότητες πραγματοποιούνται υπό ιατρική επίβλεψη. Στην εν λόγω 
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κατηγορία εντάσσεται και ο παραδοσιακός «ιαματικός τουρισμός» (Ford  et 

al., 2000). Ο Helmy (2011), εισάγει επίσης τον όρο τουρισμό ευεξίας, όπου η 

έμφαση δίνεται στη σωματική, σωματική και πνευματική αναζωογόνηση που 

ασχολείται με την προσέγγιση του «νιώθω καλά», όπως η περιποίηση του 

σώματος (για παράδειγμα, λουτρό με βότανα/λασπόλουτρο), οι θεραπείες 

προσώπου και ομορφιάς, τα προγράμματα γυμναστικής, όπως το μασάζ, 

άσκηση στο νερό, σάουνα και θαλασσοθεραπεία. 

1.2.2. Λόγοι επίσκεψης σε Κέντρα Ιατρικού Τουρισμού 

Σε μια προσπάθεια να διακριθούν οι στόχοι του ιατρικού τουρισμού 

ανάλογα με τον λόγο της επίσκεψής τους, αναφέρονται τρεις κύριες ομάδες 

ατόμων που επιλέγουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να διαμείνουν σε 

Κέντρα Ιατρικού Τουρισμού και σχετίζονται με τον ιατρικό τουρισμό (Leahy et 

al., 1995, Φαληρέας, 2006): 

1. Άτομα που επιλέγουν να συνδυάσουν την τουριστική τους μετακίνηση για 

διακοπές με άλλους λόγους προληπτικής ιατρικής χειρουργικών επεμβάσεων 

και θεραπευτικής αγωγής στον τομέα της ψυχικής υγείας που συμβάλλουν 

στην ευεξία και εσωτερική ισορροπία επισκεπτόμενα αναλόγως του 

προβλήματός τους ένα εξειδικευμένο Κέντρο Τουρισμού Υγείας. 

2. Άτομα που αναζητούν μία εξειδικευμένη ιατρική και γενικότερα θεραπευτική 

αγωγή αποκατάστασης από πρόσκαιρες ή χρόνιες αναπηρίες παράλληλα με τις 

διακοπές τους ή με την πραγματοποίηση άλλων μορφών τουρισμού. 

3. Άτομα που λόγω χρόνιων ή ιδιαίτερων προβλημάτων υγείας όπως: νεφρική 

ανεπάρκεια, μεταμόσχευση οργάνων, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 

(ΧΑΠ), χρόνιος αλκοολισμός – αποτοξίνωση, ρευματικά – ορθοπεδικά 

νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, νευρολογικά, αιματολογικά και 

καρδιολογικά σύνδρομα, καρκινοπαθείς μετά από ακτινοβολία και 

χημειοθεραπεία, που στην πράξη αδυνατούν να πραγματοποιήσουν διακοπές ή 

να ασκήσουν άλλες μορφές τουρισμού, αποκλείονται από κλασικές 

τουριστικές επιχειρήσεις και επιλέγουν ως εκ τούτου να κατευθυνθούν σε 

εγκατάσταση που να τους παρέχει όλες τις υπηρεσίες υγείας που έχουν ανάγκη, 
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αλλά σε περιβάλλον που δεν έχει ατμόσφαιρα νοσοκομείου. Έτσι, μοναδική 

λύση για να μπορέσουν να απολαύσουν την εμπειρία της γνωριμίας ενός 

τόπου διαφορετικού από αυτόν της μόνιμης κατοικίας τους είναι να 

επισκεφτούν ένα Κέντρο Τουρισμού Υγείας, του οποίου οι εγκαταστάσεις 

θα τους παρέχουν όλες τις υπηρεσίες υγείας που έχουν ανάγκη (π.χ. 

μονάδες αιμοκάθαρσης) αλλά σε ένα ευχάριστο, πολυτελές και φιλικό 

περιβάλλον που δε θα θυμίζει σε τίποτα την ατμόσφαιρα ενός 

νοσοκομείου. 

1.2.3. Κύριες Υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι κύριες στοχευμένες κατηγορίες του 

ιατρικού τουρισμού είναι  η πλαστική χειρουργική, η οδοντιατρική, η 

οφθαλμολογία, η καρδιολογία, η ορθοπεδική, η θεραπεία του καρκίνου, η 

παροχή υπηρεσιών προς νεφροπαθείς, καθώς και οι μεταμοσχεύσεις οργάνων 

(Σουλιώτης και συν., 2012), (Μεταξωτός, 2007).   

Επιπλέον, στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού American Medical 

Tourism Association  τα πακέτα ιατρικού τουρισμού περιλαμβάνουν τις 

ακόλουθες ιατρικές παρεμβάσεις:  

 Γενική χειρουργική 

 Αισθητική-Πλαστική χειρουργική 

 Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις 

 Μεταμοσχεύσεις ζωτικών οργάνων 

 Ογκολογικές υπηρεσίες 

 Εξωσωματική γονιμοποίηση-Αναπαραγωγική Ιατρική 

 Ορθοπεδικές παρεμβάσεις 

 Νευροχειρουργικές επεμβάσεις 

 Θεραπεία με βλαστοκύτταρα 

 Ουρολογικές παρεμβάσεις 
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 Αντιμετώπιση παχυσαρκίας-Διαχείριση σωματικού βάρους 

 Υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

 Οφθαλμολογία 

 Οδοντιατρική 

 Εξυπηρέτηση ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια 

 Ασθενείς με αναπνευστικές παθήσεις (π.χ. άσθμα) 

 Ασθενείς με άλλες χρόνιες παθήσεις (π.χ. διαβητικοί) 

 Άτομα τρίτης ηλικίας μη επαρκώς εξυπηρετούμενα 

 Άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες κ.λπ. 

 Ανατολίτικη-ασιατική ιατρική 

 Wellness Spa- Προγράμματος ευεξίας 

 Εναλλακτικές θεραπείες 

 Ayurveda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : TRAM, (2006). 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

Θεραπεία των Ασθενών 
Ιατρικός τουρισμός 

Βελτίωση 
Αισθητική χειρουργική 

επέμβαση 

Ευεξία 
Εναλλακτικές 
θεραπείες Αναπαραγωγή 

Γονιμότητα 
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1.2.4. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα  

Η δημιουργία και η ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού 

οφείλει την επιτυχία της σε ένα μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι συνεπάγεται 

μια σειρά οφελών και πλεονεκτημάτων, τόσο για τους προορισμούς που 

προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες όσο και για τους ασθενείς – τουρίστες 

που κάνουν χρήση των υπηρεσιών.  

Πλεονεκτήματα για τις χώρες – προορισμούς 

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τις χώρες – προορισμούς 

συνοψίζονται στα ακόλουθα (Macquire, 2006): 

Οι χώρες – προορισμοί με την ενασχόλησή τους με τον ιατρικό τουρισμό 

προσφέρουν ένα αναβαθμισμένο και καινοτόμο τουριστικό προϊόν, το οποίο 

είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και βελτιώνει την εικόνα τους παγκοσμίως και τις 

επιδόσεις τους στον τουριστικό τομέα. 

Το νέο τουριστικό προϊόν δίνει την ευκαιρία στόχευσης σε μια εντελώς 

νέα αγορά, ένα μεγάλο μέρος της οποίας μάλιστα πριν δεν είχε τη 

δυνατότητα να μετακινηθεί και να απολαύσει το αγαθό των διακοπών (π.χ. 

νευροπαθείς, άτομα με αναπηρία). 

Η προσφορά υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού επιμηκύνει την τουριστική 

περίοδο της χώρας – προορισμού, καθώς μπορεί να προσφέρεται όλη τη 

διάρκεια του χρόνου εξαλείφοντας τον παράγοντα της εποχικότητας. 

Πρόκειται για μία από τις πιο κερδοφόρες μορφές τουρισμού για δύο κυρίως 

λόγους: 

Προσελκύει κυρίως τουρίστες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου από 

αναπτυγμένες χώρες. Κάθε ασθενής – τουρίστας αποφέρει στη χώρα που 

επισκέπτεται έσοδα τουλάχιστον διπλάσια από το ποσό που ξοδεύει ο ίδιος, 

καθώς σχεδόν πάντα έχει έστω έναν συνοδό. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η 

περίπτωση της Ταϊλάνδης, η οποία είχε θέσει ως στόχο για το 2009 τους δύο 

εκατομμύρια ξένους ασθενείς και υπολογίζει πως τα έσοδά της θα ανέλθουν 

σε 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια από τους ίδιους τους ασθενείς και σε άλλα 
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1,25 δις δολάρια από τις τουριστικές υπηρεσίες που θα χρησιμοποιήσουν οι 

συνοδοί τους (Rath, 2011). 

Ο ιατρικός τουρισμός προσελκύει ξένες πολυεθνικές επιχειρήσεις για 

επενδύσεις, με αποτέλεσμα την αύξηση της επιχειρηματικότητας της χώρας 

υποδοχής. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών τουρισμού υγείας αποτελεί κίνητρο 

για την αναβάθμιση των τοπικών νοσοκομείων και κλινικών, όσο αφορά 

τόσο στις εγκαταστάσεις και την τεχνολογία που χρησιμοποιούν όσο και στο 

προσωπικό που απασχολούν. Η νέα αυτή μορφή τουρισμού βοηθά επιπλέον 

στην ανάπτυξη των περιφερειών και την τόνωση των τοπικών οικονομιών 

(Rath, 2011). Επιπλέον, μειώνεται η ανεργία και δίνεται η δυνατότητα 

πλήρους αξιοποίησης του επιστημονικού προσωπικού, καθώς 

δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων. 

Τέλος, οφέλη για τις τουριστικές μονάδες, μπορεί να αποτελέσει η 

προσέγγιση νέων ομάδων τουριστών, λόγω της ανάπτυξης του ιατρικού 

τουρισμού. Για παράδειγμα σε περιοχές λιγότερο τουριστικά καθιερωμένες, 

μπορεί να αυξηθεί η τουριστική κίνηση, μέσα από τη προσέλκυση τουριστών 

με ειδικές ανάγκες και γενικά αισθήματα ασφαλείας. 

Οφέλη Ασθενή-Τουρίστα 

Πέρα από τις θετικές πτυχές του ιατρικού τουρισμού για τη χώρα 

προορισμού, πολλαπλά είναι και τα οφέλη για τον ασθενή – τουρίστα. Πιο 

συγκεκριμένα (Wilson, 2007): 

Σημαντικό κίνητρο για τον «ιατρικό» τουρίστα είναι το γεγονός ότι 

λαμβάνει την ίδια ιατρική υπηρεσία σε χαμηλότερη τιμή από ότι στη δική 

του χώρα. Αυτό εξυπηρετεί ιδιαίτερα ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων που δε 

διαθέτουν κάποια ασφάλεια υγείας και συχνά για αυτούς το κόστος 

θεραπείας στη χώρα τους είναι απαγορευτικό. 

Η τιμή είναι ελκυστική και λόγω του ότι κάποιος μπορεί να αγοράσει την 

ιατρική υπηρεσία που χρειάζεται μαζί με ένα πακέτο διακοπών (αεροπορικά, 

ξενοδοχείο, διατροφή) πολύ φθηνότερα από ότι θα αγόραζε στη χώρα του 

μόνο την ιατρική υπηρεσία. 
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Η στροφή στο εξωτερικό για υπηρεσίες υγείας απαλλάσσει πολλούς 

ασθενείς από τη διαδικασία αναμονής, η οποία σε ορισμένα υπερφορτωμένα 

εθνικά συστήματα υγείας μπορεί ακόμη και να αγγίζει το ένα έτος. Στους 

ιατρικούς προορισμούς αρκούν λίγες εβδομάδες ή ακόμα και λίγες μέρες για 

να εξυπηρετηθεί ο ασθενής. 

Ο ιατρικός τουρισμός μεταξύ των άλλων κάνει τη θεραπεία μία ευχάριστη 

διαδικασία. Πολλοί ασθενείς αισθάνονται καλύτερα ψυχολογικά όταν 

αναρρώνουν στο χαλαρωτικό και όμορφο κλίμα των διακοπών. Επιπλέον, σε 

κάποιες περιπτώσεις οι ασθενείς προτιμούν να αναρρώσουν μακριά από τους 

γνωστούς τους και τον τόπο κατοικίας τους, κυρίως για λόγους εχεμύθειας 

(π.χ. περιπτώσεις πλαστικής χειρουργικής). Οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής έχουν 

συρρικνώσει τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων. Ο ιατρικός τουρισμός 

αποτελεί μια ευκαιρία εξοικονόμησης χρόνου για τους πολυάσχολους, οι  

οποίοι διαθέτουν περιορισμένο χρόνο διακοπών και ταυτόχρονα συνδυάζουν 

τη φροντίδα της υγείας τους. 

Σε ορισμένες χώρες κάποιες επεμβάσεις ή θεραπείες διέπονται από πολύ 

αυστηρή νομοθεσία ή και απαγορεύονται. Για παράδειγμα, η επανόρθωση 

γλουτών μόλις πρόσφατα εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Φαρμάκων των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ιατρικός τουρισμός έδωσε λύση και σε αυτό το 

πρόβλημα καθώς τέτοιου είδους επεμβάσεις λαμβάνουν χώρα συχνά και με 

πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πολλούς προορισμούς του εξωτερικού. 

Τέλος, το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του ιατρικού τουρισμού είναι ότι οι 

ασθενείς που αποφασίζουν να μετακινηθούν λαμβάνουν καλύτερο επίπεδο 

υπηρεσιών από αυτό που θα λάμβαναν εάν παρέμεναν στη χώρα τους. Αυτό 

οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους: 

1. Οι χώρες που υποδέχονται ασθενείς από το εξωτερικό για να είναι πιο 

ανταγωνιστικές φροντίζουν ο εξοπλισμός τους να είναι προηγμένης 

τεχνολογίας και να διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό (συχνά κάποιους 

από τους καλύτερους γιατρούς του κόσμου).  

2. Οι προορισμοί ιατρικού τουρισμού για να προσελκύουν ολοένα και 
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περισσότερους τουρίστες έχουν εξειδικευτεί στην παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και 

γνώση, ώστε να παρέχουν εξατομικευμένη φροντίδα προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες του κάθε ασθενή. 

1.2.5. Μειονεκτήματα του Ιατρικού Τουρισμού 

Ο ιατρικός τουρισμός, πέρα από τα πλεονεκτήματα που επιφέρει σε 

προορισμούς και ασθενείς – τουρίστες, αποτελείται και από μια σειρά 

κινδύνων και μειονεκτημάτων και για τις δύο πλευρές.  

Μειονεκτήματα για τις χώρες – προορισμούς 

Οι απαιτήσεις του κλάδου σε επενδύσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές και 

κοστίζουν πολύ. Για να μπορέσει μία χώρα να μετατραπεί σε δημοφιλή 

προορισμό πρέπει να επενδύσει πολλά σε υποδομές, σύγχρονη ιατρική 

τεχνολογία και προώθηση των υπηρεσιών της. Επιπλέον, πρέπει να βρεθούν 

ιδιώτες που να είναι πρόθυμοι και να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 

μεγάλες επενδύσεις για να δημιουργήσουν αξιόλογα Κέντρα Τουρισμού 

Υγείας άρτια σε εξοπλισμό, προσωπικό και εγκαταστάσεις. Οι μεγάλες 

επενδύσεις αυξάνουν και το κόστος σε περίπτωση αποτυχίας  (Wilson, 2007). 

Υπάρχει έλλειψη παγκόσμιων κανονισμών που να διέπουν τη λειτουργία 

των παροχών υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού και να εξασφαλίζουν τη 

συνεργασία των ασφαλιστικών ταμείων διαφορετικών χωρών, ώστε να 

καλύπτεται ο ασθενής από την ασφάλειά του και στη χώρα που ταξιδεύει και 

να προσελκύονται περισσότεροι ιατρικοί – τουρίστες. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού πρέπει με δική τους 

πρωτοβουλία να φροντίζουν να συγκεντρώνουν πιστοποιητικά ποιότητας και 

διαπιστεύσεις από τοπικούς και διεθνείς Οργανισμούς υγείας, για να είναι πιο 

ανταγωνιστικοί και να τους εμπιστεύονται οι υποψήφιοι ξένοι ασθενείς. 

Ωστόσο, αυτή η διαδικασία κοστίζει σε χρόνο και χρήμα καθώς και εμπλοκή 

με γραφειοκρατία.  
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Μειονεκτήματα για τον ασθενή-τουρίστα 

Από την πλευρά τους οι ασθενείς που αποφασίζουν να ταξιδέψουν σε μία 

ξένη χώρα για να λάβουν ιατρική φροντίδα υποβάλλονται σε μία σειρά 

κινδύνων τους οποίους δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοήσουν. Οι 

κυριότεροι συνοψίζονται στους εξής (Wilson, 2007): 

Ένας πρώτος κίνδυνος είναι ότι η χώρα προορισμού μπορεί να μη διαθέτει 

τόσο ισχυρούς κανονισμούς ασφαλείας και πιστοποίησης ποιότητας για την 

παροχή υπηρεσιών υγείας.  

Επιπλέον, είναι δύσκολο να γνωρίζει κάποιος εξ’ αποστάσεως ποια από τα 

διαθέσιμα ιατρικά κέντρα συναντούν το επίπεδο των προσδοκιών του και 

προσφέρουν πραγματικά αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες. Λόγω της 

έλλειψης κάποιου αρμόδιου οργανισμού, ο ασθενής πρέπει να καταβάλει 

μεγάλη προσωπική προσπάθεια, ώστε να βρει τον κατάλληλο προορισμό για 

αυτόν και να αναζητήσει μόνος του τις πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις που 

διαθέτει κάθε ιατρικό κέντρο με σκοπό να επιλέξει το καλύτερο και να 

βεβαιωθεί για τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσει. 

Σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει και το τελικό κόστος είναι το γεγονός 

ότι συχνά η ασφάλεια υγείας που έχει κάποιος ασθενής στη χώρα του δεν 

καλύπτει τις ιατρικές υπηρεσίες στο εξωτερικό. Επομένως, ο κάθε 

υποψήφιος «ιατρικός» τουρίστας θα πρέπει να εξετάσει το εάν και σε τι 

ποσοστό θα καλυφθεί οικονομικά από την ασφάλειά του πριν κάνει την 

τελική του επιλογή. 

Σε περίπτωση ιατρικού λάθους ή μη επαγγελματικής συμπεριφοράς από 

τον πάροχο της ιατρικής υπηρεσίας στο εξωτερικό, εγείρεται το ζήτημα του 

ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι σε όλες τις χώρες ίδια. Έτσι, σε 

περιπτώσεις αγωγής σε χώρες με χαμηλό κόστος ιατρικών υπηρεσιών, όπως 

οι ασιατικές, ο ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει ότι εξίσου χαμηλή – αν όχι 

ανύπαρκτη – θα είναι και η αποζημίωσή του. 

Κίνδυνος μπορεί να προκύψει για τον ασθενή και λόγω των απαραίτητων 

μετακινήσεων, οι οποίες μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να επιβαρύνουν την 
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υγεία του. Mια πτήση αμέσως ή λίγες μέρες μετά από μία επέμβαση μπορεί 

να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές. Ο συνδυασμός του μεγάλου υψομέτρου 

και των πολλών ωρών ακινησίας στο κάθισμα, υπάρχει περίπτωση να 

προκαλέσουν θρομβώσεις ή πνευμονικά οιδήματα, με πιθανό αποτέλεσμα 

μέχρι και το θάνατο. 

 

Τέλος, σημαντικό είναι και το γεγονός της ανάρρωσης, του 

μετεγχειρητικού ελέγχου ή της συνέχισης της ιατρικής παρακολούθησης 

μετά την ολοκλήρωση μιας θεραπείας. Το αρνητικό είναι ότι στην περίπτωση 

του ιατρικού τουρισμού αυτοί οι εκ των υστέρων έλεγχοι είναι αδύνατον να 

γίνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από τον αρχικό γιατρό του ασθενή, 

καθώς ο τελευταίος πρέπει να επιστρέψει στη χώρα του. Έτσι, εάν προκύψει 

στο μέλλον κάποιο πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από κάποιον 

άλλον γιατρό που δεν γνωρίζει τόσο καλά το ιστορικό και την περίπτωση του 

συγκεκριμένου ασθενούς. 

 1.2.6. Οι επαγγελματίες του Ιατρικού Τουρισμού 

Οι επαγγελματίες του ιατρικού τουρισμού χωρίζονται σε δύο μεγάλες 

ομάδες. Από τη μία είναι οι επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας για 

το ξενοδοχειακό, μεταφορικό και γενικότερα τουριστικό τμήμα των 

υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες των πακέτων ιατρικού 

τουρισμού. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη πολυτελών 

ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων που να πληρούν τις προδιαγραφές που 

απαιτεί η νομοθεσία για συμμετοχή σε προγράμματα ιατρικού τουρισμού. 

Από την άλλη είναι το τμήμα της υγείας, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες 

ιατρικές και νοσηλευτικές και στο επίκεντρό του έχει τους επαγγελματίες 

υγείας και τις κλινικές τους. Ο ιατρικός τουρισμός είναι αδύνατον να υπάρξει 

χωρίς τις ικανότητες, τις γνώσεις και τη συμβολή του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού που θα παρέχουν ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες. 

Οι επαγγελματίες και των δύο πλευρών είναι απαραίτητοι για 

ολοκληρωμένη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Ιδανικός για την επιτυχία του 
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ιατρικού τουρισμού σε μία χώρα είναι ο επιτυχής συνδυασμός υπηρεσιών 

τουρισμού και υπηρεσιών υγείας και κατ’ επέκταση η αποτελεσματική 

συνεργασία των επαγγελματιών του κάθε τομέα (Κουμέλης, 2006). 

1.2.7. Ρυθμός ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού 

Ο συνδυασμός αυτός της ιατρικής, δηλαδή της παροχής σύνθετων 

ιατρικών υπηρεσιών και του τουρισμού, αποτελεί ένα σχετικά νέο είδος 

τουρισμού, ο οποίος παρουσιάζει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Συνδυάζει το 

ταξίδι με την παροχή διάφορων, συχνά σοβαρών ιατρικών υπηρεσιών, όπως 

επεμβάσεις, μεταμοσχεύσεις, πλαστική χειρουργική, οδοντιατρικές 

επεμβάσεις, καθώς και άλλες πιο απλές ιατρικές παρεμβάσεις. Αυτό το είδος 

του τουρισμού υγείας, τις περισσότερες φορές περιλαμβάνει διασυνοριακά 

ταξίδια, όπου η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί το μοναδικό ή το 

κύριο κίνητρο για το ταξίδι (Connell, 2006).  

Οι παράγοντες που οδήγησαν στην αυξανόμενη δημοτικότητα των 

ταξιδιών για ιατρικούς λόγους, περιλαμβάνουν την μείωση του κόστους της 

υγειονομικής περίθαλψης, τον περιορισμένο χρόνο των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών, την ευκολία, το προσιτό κόστος του ταξιδιού και την 

«αξιοποίηση» της τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί σε πολλές χώρες (Ford et 

al., 2000). Το ταξίδι αυτό «παρακινείται από το Διαδίκτυο, τις σταδιακά 

φθηνότερες πτήσεις, την βελτιωμένη φυσική σύνδεση μεταξύ μεγάλων αριθμών 

των εθνών, την βελτίωση της μακροζωίας και πιο σημαντικά την απογοήτευση 

από την παροχή υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά στην ποιότητα και τις 

τιμές στις χώρες που ζουν οι άνθρωποι» (Garg et al., 2012).  

Επιπλέον, οι εταιρείες ασφάλισης της υγείας στον ανεπτυγμένο κόσμο, 

επίσης ενθαρρύνουν την προώθηση τέτοιων πακέτων, έτσι ώστε να 

απολαμβάνουν μειωμένα κόστη στα ιατρικά τους έξοδα. Θα πρέπει να 

σημειωθεί εδώ ότι πολλοί παράγοντες της ζήτησης και προσφοράς του 

ιατρικού τουρισμού, έχουν επηρεάσει αυτή την αλλαγή κατεύθυνσης, όπως 

είναι η αδυναμία για την απόκτηση υπηρεσιών υγείας στις χώρες τους λόγω 

του υψηλού κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, η απουσία των δημόσιων 
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ή ιδιωτικών προγραμμάτων ασφαλιστικής κάλυψης, οι μεγάλες λίστες 

αναμονής, η μη ύπαρξη εξειδικευμένων τεχνολογιών για την υγεία, η σύναψη 

συμβάσεων με γνωστές δυτικές κλινικές και πανεπιστημιακά νοσοκομεία 

καθώς και άλλοι ηθικοί και θρησκευτικοί λόγοι (Connell, 2006). 

Ακόμη, σύμφωνα με μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν ότι το 10-

20 % των ευρωπαίων πολιτών έχουν κάποια μορφή αναπηρίας και τα 

ποσοστά αυτά έχουν αυξητική τάση λόγω της γήρανσης του πληθυσμού της 

Ευρώπης (Μπελαντή, 2005), με άμεσο αποτέλεσμα την ανάγκη για θεραπεία 

και αποθεραπεία.  

Ο ιατρικός τουρισμός σημειώνει σε διεθνές επίπεδο μια εξαιρετική 

δυναμική ανάπτυξης. Οι λόγοι αυτής της δυναμικής είναι πολυάριθμοι και 

πολυδιάστατοι. Κύριος λόγος είναι το γεγονός ότι πρόκειται για μια 

εναλλακτική μορφή τουρισμού, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις χώρες που 

την αναπτύσσουν να προσφέρουν ένα διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν, 

να ανοιχτούν σε νέες τουριστικές αγορές και νέα κοινά – στόχους αλλά και 

να προσελκύσουν ποιοτικό και πάνω από όλα επικερδή τουρισμό (Babu, 

2009). 

Το αξιόλογο με αυτή τη μορφή τουρισμού είναι ότι αποδεικνύεται 

επικερδής και για τις δύο πλευρές που συμμετέχουν στην πραγματοποίηση 

της, δηλαδή τον τουρίστα αλλά και τη χώρα υποδοχής.  

Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι από τη μία πλευρά ο τουρίστας ως βασικό 

κριτήριο για να επιλέξει τη χώρα από την οποία θα λάβει τις υπηρεσίες 

τουρισμού υγείας είναι το κόστος. Αναζητά λοιπόν χώρες με κόστος παροχής 

υπηρεσιών υγείας χαμηλότερο από αυτό της δικής του χώρας αλλά απαιτεί 

και ποιοτικές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Από την άλλη η χώρα υποδοχής 

κερδίζει από τον ιατρικό τουρισμό, καθώς προσελκύει τουρίστες από χώρες 

κατά κανόνα ακριβότερες από την ίδια, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία 

των τουριστών πολυτελείας και έχοντας υψηλότερη αγοραστική δύναμη από 

το μέσο κάτοικο της χώρας υποδοχής. Έτσι, αποδίδουν στην χώρα 

προορισμού υψηλή κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη, ιδιαίτερα όταν 

αντιλαμβάνονται ως υψηλή τη σχέση ποιότητας – τιμής (value for money) 
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από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί στο παρόν σημείο  ότι η δυναμική του 

ιατρικού τουρισμού οφείλεται και στο ότι δημιούργησε μια εντελώς νέα 

αγορά στην τουριστική βιομηχανία, η οποία απαρτίζεται από εκείνους τους 

ανθρώπους που μέχρι πρότινος αδυνατούσαν να ταξιδέψουν λόγω σοβαρών 

προβλημάτων υγείας (Helmy, 2011).  

Επίσης, σημαντικός παράγοντας που ωθεί αυτή τη μορφή τουρισμού είναι 

η σημερινή ευκολία των μετακινήσεων και η πληθώρα πτήσεων από και προς 

όλα τα μέρη του κόσμου σε προσιτές τιμές, καθώς και η διάδοση της χρήσης 

του Internet που διευκολύνει την ενημέρωση των υποψήφιων τουριστών για 

τις υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού και το κόστος τους σε διάφορες χώρες του 

κόσμου. 

Τέλος, στην αυξανόμενη χρήση των υπηρεσιών του ιατρικού τουρισμού 

στο εξωτερικό οδηγεί και το γεγονός ότι σε πολλά εθνικά συστήματα υγείας 

απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλη αναμονή (ακόμη και μηνών) για να λάβει κανείς 

κάποιες υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, κάποιες χώρες είναι ιδιαίτερα γνωστές 

για το υψηλό επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών τους (συνήθως σε κάποιον 

συγκεκριμένο τομέα) και του ιατρικού προσωπικού. Ειδικά στην τελευταία 

περίπτωση και με στόχο την αποτελεσματικότερη βελτίωση της υγείας του ο 

ασθενής είναι διατεθειμένος να θέσει σε δεύτερη μοίρα τον παράγοντα 

κόστος. 
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Κεφάλαιο 2ο Ζήτηση Υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού   

Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες δράσεις ιατρικού τουρισμού 

καταγράφονται την περίοδο της ελληνικής αρχαιότητας με τις επισκέψεις στα 

Αρχαία Ασκληπιεία, η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη σύγχρονη 

εποχή και με τη μορφή που τον γνωρίζουμε σήμερα ξεκίνησε από κάποιους 

Γερμανούς τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι πρότειναν σε ασθενείς της εν 

λόγω χώρας ιατρικές εκδρομές σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 

(Laurence, 2012). Για παράδειγμα, πρότειναν σε Γερμανούς που χρειάζονταν 

οδοντιατρική περίθαλψη να επισκέπτονται την Ουγγαρία, όπου οι 

περιποιήσεις δοντιών κόστιζαν 30% φθηνότερα από ότι στη Γερμανία, μιας 

και η ασφάλεια ασθενείας στη χώρα τους κάλυπτε μόνο το 10% των 

οδοντιατρικών δαπανών (www.diamantdent.hu). 

Σταδιακά το φαινόμενο του ιατρικού τουρισμού άρχισε να εξαπλώνεται σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Στην έρευνα του Deloitte αναφέρεται ότι οι Αμερικάνοι 

είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, προκειμένου να νοσηλευτούν για 

κάποιο πρόβλημα υγείας τους, με την προϋπόθεση ότι το κόστος των ιατρικών 

πράξεων θα είναι το μισό σε σύγκριση με αυτών της Αμερικής καθώς επίσης και 

ότι η παρεχόμενη ποιότητα θα είναι ικανοποιητική (Deloitte, 2010).  Ως 

παράδειγμα, αναφέρεται ότι 50.000 Αμερικάνοι πραγματοποίησαν ταξίδι στο 

εξωτερικό για να νοσηλευτούν με κόστος 30% έως και 80% χαμηλότερο σε 

σχέση με τα δεδομένα της Αμερικής. Ωστόσο, και οι Ευρωπαίοι ακολουθούν την 

ίδια νοοτροπία ταξιδεύοντας στο εξωτερικό ως τουρίστες υγείας, συνδυάζοντας 

νοσηλεία και διακοπές.     

Χαρακτηριστικό της δυναμικότητας και των προοπτικών του κλάδου είναι 

το γεγονός ότι το έτος 2005 πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως 19 

εκατομμύρια ταξίδια που αφορούσαν τουρισμό υγείας με συνολικές δαπάνες 

20 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι τόσο 

μεγάλος που υπολογίζεται ότι το 2014 ο ιατρικός τουρισμός θα αποτελεί το 

4% του παγκόσμιου τουριστικού ρεύματος, με 40 εκατομμύρια ταξίδια να 

πραγματοποιούνται ετησίως (TRAM, 2006). 
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Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού σε 

παγκόσμιο επίπεδο οφείλεται κατεξοχήν στους εξής παράγοντες (Billington, 

2013): 

1. το ιδιαίτερα υψηλό κόστος της περίθαλψης στις αναπτυγμένες  χώρες  

2. την ευκολία και τη μείωση του κόστους των ταξιδιών σε διεθνές επίπεδο  

σήμερα 

3. τη βελτίωση της τεχνολογίας και των προτύπων ποιότητας των υπηρεσιών 

υγείας σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες 

4. τις διαφορές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που σε παγκόσμιο επίπεδο 

ευνοούν κάποιες χώρες  

5. τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας  

6. την αισθητή βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης και την παροχή 

αποδεδειγμένα ασφαλών ιατρικών υπηρεσιών σε κάποιες χώρες  που 

μετατράπηκαν σε διεθνείς προορισμούς. 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη παρατηρείται το φαινόμενο 

της αύξησης του μέσου όρου ζωής των ανθρώπων και ταυτόχρονα το 

φαινόμενο της υπογεννητικότητας. Όπως είναι λογικό αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη συνεχή γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Δηλαδή, όσο 

περνούν τα χρόνια η Ευρώπη θα αποτελείται σε όλο και μεγαλύτερο ποσοστό 

από πολίτες τρίτης ηλικίας, οικονομικά ανενεργούς, οι οποίοι μάλιστα θα 

ζουν όλο και περισσότερα χρόνια. Στον τομέα του τουρισμού αυτό πρέπει να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη, καθώς είναι εμφανές ότι η αγορά των ανθρώπων 

τρίτης ηλικίας θα χαρακτηρίζεται από ολοένα και μεγαλύτερο ρυθμό 

ανάπτυξης και συνεπώς οι προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες θα πρέπει 

να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα (Piazolo, 2011). Η αγορά αυτή 

περιλαμβάνει άτομα με σχετικά υψηλά εισοδήματα, μεγάλο μέρος των 

οποίων επιθυμούν να διαθέσουν για την απολαβή ποιοτικών τουριστικών 

υπηρεσιών και με μόνο ίσως περιορισμό τα διάφορα προβλήματα υγείας που 

αντιμετωπίζουν και δυσχεραίνουν τις τουριστικές μετακινήσεις τους. Η τάση 

αυτή είναι ιδιαίτερα θετική για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, διότι 
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ένα μεγάλο μέρος των ατόμων στα οποία απευθύνεται διαθέτουν αυτά 

ακριβώς τα χαρακτηριστικά (Piazolo, 2011). 

Οι κύριοι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν έναν ασθενή να αναζητήσει 

ιατρικές υπηρεσίες στο εξωτερικό είναι πολλοί. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να 

συνοψίσουμε τους σημαντικότερους και συνηθέστερους σε τρεις (Baloglu et 

al., 2001): 

1. Πρώτον, σε κάποιες χώρες μπορεί να μην παρέχονται οι συγκεκριμένες 

ιατρικές υπηρεσίες τις οποίες έχει ανάγκη κάποιος ασθενής. 

2. Δεύτερον, σε ορισμένες χώρες τα δημόσια συστήματα υγείας είναι 

υπερφορτωμένα και οι λίστες αναμονής είναι τόσο μεγάλες, που ένας 

ασθενής χρειάζεται να περιμένει χρόνια για να λάβει κάποιου είδους 

εγχείρηση ή θεραπεία. Έτσι, στρέφεται σε εναλλακτικές επιλογές που 

συχνά του προσφέρονται στο εξωτερικό με ελάχιστο χρόνο αναμονής.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα χωρών με μεγάλους χρόνους αναμονής 

στο σύστημα υγείας είναι η Μεγάλη Βρετανία και ο Καναδάς, όπου σε 

κάποιες περιπτώσεις ο χρόνος αναμονής μπορεί να ξεπεράσει και τους 18 

μήνες. 

3. Τρίτον, οι περισσότεροι «ιατρικοί τουρίστες» προσελκύονται από την τιμή. 

Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που κάνει χρήση 

των υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού κινητοποιείται κυρίως από το γεγονός 

ότι σε κάποια άλλη χώρα του προσφέρεται η ίδια υπηρεσία υγείας, σε 

πολύ χαμηλότερη τιμή και σε συνδυασμό με τη δυνατότητα διακοπών και 

αναψυχής.  Για παράδειγμα, για έναν κάτοικο των Η.Π.Α. ή της Δυτικής 

Ευρώπης το κόστος μιας εγχείρησης στην Ινδία, την Ταϊλάνδη ή τη Νότια 

Αφρική αγγίζει ακόμα και το ένα δέκατο του κόστους στη χώρα του. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μία εγχείρηση καρδιάς που στις 

Ηνωμένες Πολιτείες κοστίζει 200.000 δολάρια ή και περισσότερο, στην 

Ινδία το κόστος της είναι μόνο 10.000 δολάρια. Επίσης, μια 

αποκατάσταση γονάτου στην Ταϊλάνδη που περιλαμβάνει έξι μέρες 

φυσιοθεραπείας κοστίζει το ένα πέμπτο από ότι θα κόστιζε στις Η.Π.Α. 
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Το ερώτημα που εύλογα εγείρεται είναι κατά πόσο ένας ασθενής είναι 

διατεθειμένος να προτιμήσει μία τόσο φθηνότερη λύση για την 

αποκατάσταση της υγείας του χωρίς να φοβάται ότι κάτι τέτοιο θα 

συνεπάγεται υποβαθμισμένη ποιότητα.  

Μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

«ιατρικών τουριστών» προέρχεται από ιδιαίτερα ανεπτυγμένες χώρες, όπως 

οι Η.Π.Α., η Μεγάλη Βρετανία, οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και η 

Ιαπωνία, ενώ οι πιο δημοφιλείς χώρες προορισμού αυτών ανήκουν στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο, όπως η Ταϊλανδή, η Ινδία, η Νότια Αφρική, 

Βαλκανικές χώρες και χώρες της Λατινικής Αμερικής. Παρόλα αυτά έρευνες 

κατέδειξαν ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όχι μόνο δεν είναι 

υποβαθμισμένη αλλά είναι εξαιρετικά υψηλού επιπέδου (Caballero-Danell et 

al., 2007).  

Όλο και περισσότερες χώρες προσφέρουν πρώτης ποιότητας υπηρεσίες 

τουρισμού υγείας σε τιμές τριτοκοσμικού επιπέδου. Πολλά από τα 

νοσοκομεία και τα ιατρικά κέντρα που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες 

βρίσκονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως από πλευράς ποιότητας, τόσο 

λόγω του έμπειρου και πολυάριθμου εξειδικευμένου προσωπικού τους όσο 

και λόγω της εξαιρετικής προόδου σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. 

Επιπλέον, η δημιουργία πολλών  τουριστικών πρακτόρων σε διάφορες 

χώρες του εξωτερικού, που ασχολούνταν αποκλειστικά με τη διακίνηση 

τουριστών που επιθυμούσαν να λάβουν ιατρικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με 

τις διακοπές τους σε δημοφιλείς αλλά και ανερχόμενους προορισμούς αυτού 

του είδους. Τα πρακτορεία ιατρικού τουρισμού (medical  tourism agencies) 

αναλαμβάνουν το ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ των ασθενών τουριστών 

και των παρόχων υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού (Crawford, 2013).  

Πέρα από το να προτείνουν προορισμούς ιατρικού τουρισμού και Κέντρα 

Τουρισμού Υγείας, αναλαμβάνουν να προσφέρουν ολοκληρωμένα πακέτα 

στους πελάτες τους καθώς επιπλέον τους κάνουν τις κρατήσεις για τη 

μεταφορά και τη διαμονή τους αλλά οργανώνουν ακόμα και το πρόγραμμα 

αναψυχής που θα περιλαμβάνεται στο  ταξίδι τους.  
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Μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που παρέχουν είναι ότι 

αναλαμβάνουν να ελέγξουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στους προορισμούς που προτείνουν και έτσι οι πελάτες τους μπορούν να 

είναι βέβαιοι για την ασφάλειά τους (Herrick, 2007).  

Στον παγκόσμιο κλάδο του ιατρικού τουρισμού έχουν ήδη αναδειχθεί 

κάποιες χώρες σε διάφορα σημεία της υδρογείου ως δημοφιλείς προορισμοί. 

Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά των δημοφιλών και ανερχόμενων 

προορισμών ιατρικού τουρισμού στο εξωτερικό, που αποτελούν και 

ανταγωνιστές της Ελλάδας που κάνει βήματα ανάπτυξης στον τομέα αυτό. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι προορισμοί ιατρικού 

τουρισμού στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Λατινική Αμερική. 

 

2.1.  Ευρώπη 

Στην Ευρώπη έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες υπηρεσίες ιατρικού 

τουρισμού εάν και καμία από αυτές δε συγκαταλέγεται μέχρι στιγμής στους 

δημοφιλέστερους προορισμούς.  

Η Ιταλία και η Γαλλία προσελκύουν τουρίστες για ιατρικές υπηρεσίες που 

σχετίζονται κυρίως με την αισθητική και την πλαστική χειρουργική. Για 

παράδειγμα, η Γαλλία είναι γνωστή για τις επεμβάσεις αφαίρεσης κιρσών 

Επιπλέον, οι χώρες αυτές διαθέτουν πληθώρα ιαματικών πηγών και συνεπώς 

ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ιατρικών και 

ιαματικών υπηρεσιών (Hancock D. 2006).  

Το Βέλγιο προσφέρει σε χαμηλές τιμές υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού που 

σχετίζονται κυρίως με την αποκατάσταση παθήσεων των ματιών (Laurence, 

2012). Η Σουηδία προσελκύει ένα μικρό αριθμό τουριστών λόγω των υψηλής 

ποιότητας χειρουργικών υπηρεσιών που προσφέρει σε ιδιαίτερα χαμηλές 

τιμές. Η Ισπανία και η Πορτογαλία διαθέτουν σύγχρονα κέντρα 

αιμοκάθαρσης, τα οποία προσελκύουν αρκετούς νεφροπαθείς τουρίστες 

ετησίως. 
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Η Κύπρος είναι μία από τις πιο ανερχόμενες ευρωπαϊκές χώρες στον 

τομέα του ιατρικού τουρισμού. Διαθέτει πληθώρα πλεονεκτημάτων ως 

προορισμός τουρισμού υγείας, καθώς βρίσκεται σε εξαιρετική γεωγραφική 

θέση όντας στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, διαθέτει πολύ καλές 

κλιματολογικές συνθήκες με μεγάλες περιόδους ηλιοφάνειας, έχει σύγχρονες 

κλινικές εξοπλισμένες με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και χαρακτηρίζεται 

για τις πολυτελείς τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές της (Senate, 

2006, Ratner, 2011).  

Οι ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι πολυάριθμες και ποικίλουν 

από προληπτικές εξετάσεις και διαγνωστικούς ελέγχους, οδοντιατρικές 

θεραπείες, ορθοπεδικές θεραπείες και φυσιοθεραπείες μέχρι γενικές 

χειρουργικές επεμβάσεις, αισθητική και επανορθωτική χειρουργική, 

οφθαλμολογικές θεραπείες,  αιμοδιάλυση και θεραπείες γονιμότητας. Οι 

αρμόδιοι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς της Κύπρου καταβάλουν 

συντονισμένες προσπάθειες για την προβολή των υπηρεσιών ιατρικού 

τουρισμού στο εξωτερικό και για την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού 

τουριστών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προώθηση που γίνεται με στόχο την 

προσέλκυση Βρετανών ασθενών, σε εξειδικευμένα συνέδρια για τον ιατρικό 

τουρισμό της Κύπρου στο Λονδίνο (Horowitz et al., 2007). 

2.2. Ασία 

Η Ασιατική ήπειρος είναι σήμερα πρωτοπόρος στον τομέα του ιατρικού 

τουρισμού καθώς διαθέτει αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς, όπως η 

Ταϊλάνδη, η Ινδία, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Τουρκία και οι Φιλιππίνες.  

2.2.1 Ταϊλανδή 

Από τους προορισμούς της Ασίας δημοφιλέστερος και παγκοσμίως 

πρωτοπόρος είναι η Ταϋλάνδη (Garraway, 2007). Το 2004 περισσότεροι από 

ένα εκατομμύριο επισκέπτες – από τους συνολικά 12 εκατομμύρια ετησίως – 

έκαναν χρήση των υπηρεσιών των νοσοκομείων της χώρας, αποφέροντας 

έσοδα της τάξεως των 561 εκατομμυρίων ευρώ (Arunanondchai et al. 2007). 
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Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η Ένωση Ιδιωτικών Νοσοκομείων της 

Ταϊλάνδης ο αριθμός των «ιατρικών» τουριστών διπλασιάστηκε έως το 2010.  

Φυσικά για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και για να διατηρήσει τη θέση της η 

Ταϊλάνδη στην παγκόσμια αγορά θα πρέπει το κράτος να δώσει κίνητρα για 

την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων Κ.Τ.Υ. καθώς και για 

την ίδρυση νέων, δίνοντας κυρίως έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας 

και τον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων φορέων. 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ταϊλάνδης είναι ότι προσφέρει ευρείες 

υπηρεσίες υγείας. Έτσι, ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει να συνδυάσει τις 

διακοπές του με ιατρικές υπηρεσίες αισθητικού χαρακτήρα, με προγράμματα 

αναζωογόνησης και ευεξίας, με υπηρεσίες ψυχικής υγείας αλλά και με πολύ 

πιο σοβαρές ιατρικές πράξεις και εγχειρήσεις (π.χ. καρδιοχειρουργική), σε 

ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και υψηλού επιπέδου ποιότητας.  

Για την ανάδειξη της Ταϊλάνδης συνέβαλαν και οι συντονισμένες και 

έντονες ενέργειες προώθησης και προβολής της χώρας στο εξωτερικό 

(Κουμέλης, 2007).  

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του κ. Yearayong Chairut από τον 

Οργανισμό Τουρισμού της Ταϊλάνδης, ο οποίος στη 1η Διεθνή Έκθεση για 

τη βιομηχανία του Ιατρικού Τουρισμού “Proud Asia 2007” σχολίασε ότι: «Ο 

ιατρικός τουρισμός στην Ταϊλάνδη γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη εξαιτίας της 

υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, που τον έχει κάνει 

διάσημο στην παγκόσμια αγορά» (Connell, 2006). 

Επιπλέον, σημαντικό είναι το γεγονός ότι στη χώρα υπάρχουν πολλές 

ιδιωτικές κλινικές που προσφέρουν ολοκληρωμένα ιατρικά πακέτα, 

προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενή – τουρίστα. Οι 

κλινικές αυτές διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένες και εκσυγχρονισμένες 

εγκαταστάσεις, που εξασφαλίζουν άνετη διαμονή, αλλά και εξειδικευμένο 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συχνά είναι και πολύγλωσσο ώστε 

να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική επικοινωνία με τους ασθενείς. Τα 

προσφερόμενα πακέτα γίνονται ακόμα πιο δελεαστικά καθώς περιλαμβάνουν 
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υπηρεσίες που κάνουν τα νοσοκομεία πιο προσιτά για ολόκληρες οικογένειες, 

καθώς περιλαμβάνουν στο χώρο τους φαρμακεία, εστιατόρια,  Internet cafe, 

μεταφραστικές υπηρεσίες κ.τ.λ (Tasci et al., 2007).  

Επίσης, τα ποικίλα νοσοκομεία που προσφέρουν υπηρεσίες τουρισμού 

υγείας παροτρύνουν με δική τους πρωτοβουλία διάφορους τοπικούς 

ταξιδιωτικούς πράκτορες να προωθήσουν στην αγορά πακέτα, τα οποία θα 

δίνουν τη δυνατότητα σε ασθενείς με τις οικογένειές τους να παραμείνουν 

στην Ταϊλάνδη για διακοπές μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους. 

Ενδεικτικό της έντονης δραστηριοποίησης της χώρας στον ιατρικό τουρισμό 

είναι και το γεγονός ότι ο εθνικός της αερομεταφορέας, Thai Airways, στο 

πρόγραμμα των ταξιδιών της περιλαμβάνει και πακέτα ιατρικών εξετάσεων. 

Τέλος, μεγάλο πόλο έλξης «ιατρικών τουριστών» στην Ταϊλάνδη αποτελεί 

το νοσοκομείο Bumrungrad στην Μπανγκόκ. Με περισσότερα από 700 

άτομα νοσηλευτικού προσωπικού και περισσότερους από 945 γιατρούς, οι 

οποίοι καλύπτουν 55 ειδικότητες και η πλειοψηφία των οποίων είναι 

εκπαιδευμένοι στο εξωτερικό, το συγκεκριμένο νοσοκομείο αποτελεί σήμερα 

το νούμερο ένα διεθνές νοσοκομείο στον κόσμο. Διαθέτει πολυτελείς 

εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονη τεχνολογία και είναι το νοσοκομείο με τους 

περισσότερους ξένους ασθενείς ετησίως στον κόσμο (περίπου 400.000 

ασθενείς από 150 χώρες) (Καραντζοβέλου, 2007). Προσφέρει τεράστια 

ποικιλία ιατρικών υπηρεσιών και είναι ιδιαίτερα γνωστό για τις 

καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, για τις θεραπείες κατά του καρκίνου, για τις 

θεραπείες αντιγήρανσης και για τις αισθητικές επεμβάσεις. 

2.2.2. Ινδία 

Την Ινδία επισκέπτονται ετησίως γύρω στους 100.000 – 150.000 τουρίστες 

ετησίως για να υποβληθούν σε διαφόρων ειδών θεραπείες, αποφέροντας 

έσοδα γύρω στα 33 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπερσύγχρονα νοσοκομεία της 

Ινδίας προσελκύουν κάθε χρόνο επισκέπτες από όλο τον κόσμο, με το 

μεγαλύτερο ποσοστό να προέρχεται από τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη.  

Το βασικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ινδίας ως προορισμός 
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ιατρικού τουρισμού είναι το γεγονός ότι είναι η χώρα με τον μικρότερο 

χρόνο αναμονής στον κόσμο για οποιαδήποτε ιατρική θεραπεία. Άλλα 

σημαντικά πλεονεκτήματα είναι τα εξής: η Ινδία διαθέτει μερικά από τα 

καλύτερα νοσοκομεία στον κόσμο, που παρέχουν υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό, που μάλιστα έχει χαρακτηριστική 

άνεση στην αγγλική γλώσσα (Chanda 2002).  

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές 

προσφέρονται σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Για παράδειγμα, μια 

αγγειοπλαστική στις Η.Π.Α. κοστίζει 50.000 δολάρια, εδώ φτάνει μόλις τα 

6.000 δολάρια, χωρίς να είναι καθόλου υποβαθμισμένη ποιοτικά. 

Στην ραγδαία ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ινδία έχει βεβαίως 

συμβάλλει και το ότι η συγκεκριμένη χώρα συγκαταλέγεται σε έναν από τους 

πιο δημοφιλής προορισμούς τουριστών κάθε είδους παγκοσμίως.  

Ο επισκέπτης της Ινδίας μπορεί να απολαύσει μία ποικιλία τοπίων από 

βουνό έως θάλασσα, να γνωρίσει τον ινδικό πολιτισμό και τη λατρεία του 

Βούδα αλλά και να επισκεφτεί μοναδικά μνημεία, όπως το Taj Mahal που 

συγκαταλέγεται μεταξύ των  Θαυμάτων του Κόσμου. Έτσι, ο τουρίστας 

μπορεί να συνδυάσει υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες, που μπορεί να 

είναι από μια σοβαρή χειρουργική ή αισθητική επέμβαση μέχρι μια 

οδοντιατρική ή οφθαλμολογική θεραπεία, με μία εξαιρετική ευκαιρία για 

διακοπές (Babu, 2009).  

Επιπλέον, οι ενέργειες των αρμόδιων φορέων στη χώρα διευκολύνουν 

κατά πολύ την ενημέρωση και την προσέλευση των «ιατρικών τουριστών». 

Έτσι, ποικίλοι τουριστικοί πράκτορες προσφέρουν πακέτα περίθαλψης και 

διαμονής σε ελκυστικές τιμές, ενώ φροντίζουν για την άρτια ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων μέσω των οργανωμένων ιστοσελίδων τους στο διαδίκτυο 

αλλά και μέσω των τηλεφωνικών γραμμών υγείας, που παρέχουν σχετικές 

πληροφορίες και κατευνάζουν τις ανησυχίες των υποψήφιων επισκεπτών 

σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Τέλος, ιδιαίτερη ώθηση δόθηκε στον ινδικό τουρισμό υγείας με την 
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τελευταία διαφημιστική εκστρατεία του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο 

“Incredible Asia”, η οποία ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και πρόβαλε την 

ποικιλία δραστηριοτήτων  που μπορεί να απολαύσει ένας τουρίστας στην 

Ινδία από μια περιπλάνηση στα Ιμαλάϊα ή την άγρια ινδική φύση μέχρι την 

επαφή με την ινδική πολιτιστική κληρονομιά και τη χρήση ιατρικών 

υπηρεσιών (Hendersonl, 2003). 

2.2.3  Σιγκαπούρη 

Η Σιγκαπούρη προσπαθεί με τη σειρά της να συγκαταλεχθεί μεταξύ των 

δημοφιλέστερων προορισμών ιατρικού τουρισμού. Για τον σκοπό αυτό οι 

αρμόδιοι φορείς είχαν θέσει τους εξής στόχους μέχρι το 2012 (Herrick, 

2007): οι ξένοι ασθενείς που θα επισκέπτονται τη χώρα να φτάσουν το 1 

εκατομμύριο και τα έσοδα από τον ιατρικό τουρισμό να ανέλθουν σε 2,6 δισ 

δολάρια και να αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ 

Η Σιγκαπούρη έχει ήδη κάνει αξιόλογες προσπάθειες προς την 

κατεύθυνση αυτή, καθώς στη χώρα δραστηριοποιούνται γύρω στα 20 διεθνή 

Κ.Τ.Υ. τα οποία παρέχουν υπερσύγχρονες υπηρεσίες υγείας διαφόρων ειδών, 

όπως ποικίλες χειρουργικές επεμβάσεις, παιδιατρικές θεραπείες, θεραπείες 

διαφόρων μορφών καρκίνου, αποκατάσταση παθήσεων ματιών, 

οδοντιατρικές υπηρεσίες και άλλα (Díaz, 2002).  

Από αυτά 9 νοσοκομεία και 2 ιατρικά κέντρα έχουν λάβει τη διεθνή 

πιστοποίηση Joint Commission International (JCI) των Η.Π.Α. Τα Κ.Τ.Υ. 

παρέχουν στους ασθενείς και τις οικογένειές τους ολοκληρωμένα πακέτα 

τουρισμού υγείας, που περιλαμβάνουν μεταφορά, διαμονή, θεραπεία και 

αποκατάσταση και μερικές φορές και δραστηριότητες περιήγησης και 

αναψυχής. Σύμφωνα με στατιστικές 374.000 επισκέπτες ταξίδεψαν προς τη 

χώρα το 2005 μόνο για ιατρικές υπηρεσίες. 

2.2.4 Μαλαισία 

Η Μαλαισία αποτελώντας ήδη έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς 

προορισμούς παγκοσμίως, με περισσότερες από 17 εκατομμύρια αφίξεις 
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τουριστών ετησίως, επιδιώκει μία θέση ανάμεσα στους διεθνείς προορισμούς 

τουρισμού υγείας.  

Τα βήματα που έχουν γίνει ήδη στον ιατρικό τουρισμό είναι πολύ 

σημαντικά και οι στατιστικές καταδεικνύουν ένα συνεχώς αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες τουρισμού υγείας της χώρας. Σύμφωνα με τον 

Οργανισμό Ιδιωτικών Νοσοκομείων της Μαλαισίας (Association of Private 

Hospitals Malaysia) ο αριθμός των «ιατρικών τουριστών» που επισκέπτονται 

τη Μαλαισία αυξήθηκε από 75.210 ασθενείς το 2001 σε 296.687 το 2006, 

αριθμός που απέφερε έσοδα 59 εκατομμυρίων δολαρίων (Wan Kamal, 2012).  

Σήμερα στη Μαλαισία δραστηριοποιούνται 35 Κ.Τ.Υ. επισήμως 

αναγνωρισμένα. Για την καλύτερη ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού τον 

Ιανουάριο του 1998 ιδρύθηκε η Εθνική Επιτροπή Προώθησης του 

Τουρισμού Υγείας (National Committee for the Promotion of Health 

Tourism), στην οποία συμμετέχουν το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο 

Υγείας, ο Οργανισμός Ιδιωτικών Νοσοκομείων της Μαλαισίας, η Ένωση 

Ταξιδιωτικών Πρακτορείων της Μαλαισίας (Malaysian Association of Tours 

and Travel Agencies), οι Εθνικές Αερογραμμές (Malaysian Airlines) και 

άλλοι σχετικοί φορείς.  

Οι παράγοντες που μπορούν να μετατρέψουν τη Μαλαισία σε δημοφιλή 

προορισμό ιατρικού τουρισμού είναι πολλοί, με σημαντικότερους τους εξής: 

1. υπάρχει μια μεγάλη επιλογή από αξιόλογα και πρώτης τάξεως ιατρικά 

κέντρα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως το Εθνικό Καρδιολογικό Ινστιτούτο 

(National Heart Institute) και το Εθνικό Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο Tun 

Hussein Onn, 

2. προσφέρονται πακέτα σε συμφέρουσες τιμές και η συναλλαγματική 

ισοτιμία του τοπικού νομίσματος σε σχέση με το δολάριο και το ευρώ 

ευνοεί την προσέλκυση ξένων, 

3. τα περισσότερα νοσοκομεία είναι εξοπλισμένα με προηγμένη τεχνολογία 

του ιατρικού τομέα, 

4. τέλος, η Μαλαισία έχει καθιερώσει ένα τέτοιο σύστημα ασφάλειας και 
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πιστοποίησης της ποιότητας, ώστε όλα τα νοσοκομεία τα οποία 

προσφέρουν πακέτα ιατρικού τουρισμού είτε να διαθέτουν πιστοποίηση 

ISO είτε να κατέχουν διαπίστευση από την Εταιρεία Ποιότητας στην 

Υγεία της Μαλαισίας (Malaysian Society for Quality in Health). 

2.2.5 Τουρκία 

Στους ανερχόμενους προορισμούς ιατρικού τουρισμού της Ασίας θα 

μπορούσε να περιληφθεί και η Τουρκία. Σύμφωνα με τις στατιστικές στη 

χώρα πραγματοποιούνται γύρω στις 650 επεμβάσεις το μήνα σε ασθενείς 

τουρίστες, οι οποίοι προέρχονται κατά 87% από το  εξωτερικό. Το πακέτο 

υπηρεσιών που προσφέρει η Τουρκία στους επισκέπτες της περιλαμβάνει 

από τη μία τεχνολογικά προηγμένες κλινικές που προσφέρουν ιατρικές 

υπηρεσίες κάθε είδους και από την άλλη πολυτελείς ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις με δυνατότητα υπηρεσιών ιαματικού τουρισμού, σε ιδιαίτερα 

χαμηλές τιμές.  

Για την ταχύτερη ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη χώρα ιδρύθηκε το 

2005 στην περιοχή της Αττάλειας ο Σύλλογος για την Βελτίωση του 

Τουρισμού Υγείας (Association of Improving Health Tourism), που έχει ως 

στόχους να βελτιώσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, να 

προωθήσει τα πακέτα ιατρικού τουρισμού στο εξωτερικό και να φέρει σε 

επαφή τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα (Herrick, 2007).  

2.2.6 Φιλιππίνες 

Οι Φιλιππίνες εξελίσσονται σε κορυφαίο προορισμό ιατρικού τουρισμού 

με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Το πιο ελκυστικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι 

έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες σε 

εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι προσφέρουν σε 

πολύ χαμηλές τιμές κάποιες από τις πιο περιζήτητες και πιο ακριβές ιατρικές 

υπηρεσίες. Για  παράδειγμα, οι τιμές της λιποαναρρόφησης είναι από τις 

χαμηλότερες στον κόσμο.  
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Σημαντική είναι και η έντονη κυβερνητική υποστήριξη που διευκολύνει 

την ανάπτυξη των υπηρεσιών τουρισμού υγείας. Ενδεικτικό των τεράστιων 

δυνατοτήτων της χώρας είναι το γεγονός ότι το 2006, μόλις την πρώτη 

χρονιά που δραστηριοποιήθηκε ενεργά στον τομέα του ιατρικού τουρισμού, 

κατάφερε να αποκομίσει έσοδα ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων 

(Johnston K. et al.,  2011). 

2.3 Αφρική 

Η Νότια Αφρική αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς  προορισμούς 

στον κόσμο για τους τουρίστες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές 

τους με κάποια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής. Πολυάριθμες κλινικές της 

Νοτίου Αφρικής, που εδρεύουν κυρίως στην πρωτεύουσα Cape Town, 

προσφέρουν σε Ευρωπαίους κατεξοχήν ασθενείς ελκυστικά πακέτα τα οποία 

περιλαμβάνουν προσωπικούς βοηθούς, συναντήσεις με εκπαιδευμένους 

θεραπευτές, επισκέψεις σε ινστιτούτα ομορφιάς, μετεγχειρητική ανάπαυση 

σε πολυτελή ξενοδοχεία και συμμετοχή σε σαφάρι ή άλλα είδη διακοπών 

(Blouin, 2013). Η ευνοϊκή ισοτιμία του δολαρίου, του ευρώ και της αγγλικής 

λίρας σε σχέση με το νοτιοαφρικανικό νόμισμα, το ραντ, σε συνδυασμό με 

τις εξαιρετικές και τεχνολογικά προηγμένες ιατρικές εγκαταστάσεις της 

χώρας, οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό «ιατρικών τουριστών».  

2.4. Λατινική Αμερική 

Στη Λατινική Αμερική υπάρχει μια ποικιλία προορισμών ιατρικού 

τουρισμού, που ειδικεύεται στην πλαστική χειρουργική, με σημαντικότερους 

τη Βραζιλία, την Κόστα Ρίκα και την Αργεντινή. Οι χώρες αυτές 

προσελκύουν κατεξοχήν κατοίκους των Η.Π.Α. και του Καναδά, οι οποίοι 

επιθυμούν να υποβληθούν σε μία αισθητική επέμβαση χαμηλού κόστους και 

ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας στο εξωτερικό, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν 

υπερατλαντικές πτήσεις (Vequist et al., 2009). 

Το μεγαλύτερο κέντρο ιατρικού τουρισμού στην Λατινική Αμερική είναι 

με διαφορά η Βραζιλία (Bookman, 2007, Zarrilli, 2002). Σε παγκόσμιο επίπεδο 
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θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε τη βασίλισσα της πλαστικής 

χειρουργικής. Το 2006 50.000 ξένοι επισκέφτηκαν συνολικά τη Βραζιλία για 

να λάβουν υπηρεσίες υγείας, αριθμός αυξημένος κατά 65% συγκριτικά με το 

2004. Από αυτούς εκτιμάται ότι κάτι παραπάνω από το 50% προσήλθαν από 

κάθε γωνιά της γης για την πραγματοποίηση μιας πλαστικής επέμβασης σε 

κάποια από τις κλινικές του Rio de Janeiro, του Sao Paulo ή κάποιων 

βορειοανατολικών παραλιακών θέρετρων, όπως η Fortaleza.  

Εικόνα 1: Μερικές από τις μεγάλες χώρες που προωθούν τον ιατρικό τουρισμό 

 
Πηγή: Sumanth, 2013 
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Κεφάλαιο 3ο Προβολή και Προώθηση του Ιατρικού 

Τουρισμού 

3.1.  Συνέδρια Ιατρικού Τουρισμού 

Ένας κλάδος με τόσο ραγδαία ανάπτυξη παγκοσμίως όσο ο ιατρικός 

τουρισμός, δε θα μπορούσε να μην υποστηρίζεται και προωθείται και από 

μια σειρά σχετικών συνεδρίων αλλά και οργανισμών. Όπως είναι λογικό, οι 

ενδιαφερόμενοι για τον τουρισμό υγείας από τον επιστημονικό και τον 

επιχειρηματικό κόσμο γρήγορα εντόπισαν την ανάγκη διοργάνωσης 

συνεδρίων, στα οποία θα συζητούνται ζητήματα σχετικά με τον ιατρικό 

τουρισμό και ταυτόχρονα θα αποτελούν μια ευκαιρία συνάντησης των 

στελεχών του κλάδου από κάθε γωνιά του κόσμου. Στην ενότητα αυτή θα 

παρουσιαστούν τα σημαντικότερα συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί για 

τον ιατρικό τουρισμό. 

1) Παγκόσμιο Συνέδριο Τουρισμού Υγείας 

Ένα σχετικό και σημαντικό συνέδριο που διοργανώνεται ετησίως από το 

2006 είναι το Παγκόσμιο Συνέδριο Τουρισμού Υγείας (World Health 

Tourism Congress). Το εν λόγω συνέδριο ασχολείται με τα κυριότερα 

τμήματα του κλάδου, δηλαδή τον αμιγώς ιατρικό τουρισμό, τον αθλητικό 

τουρισμό, τον ιαματικό τουρισμό και τουρισμό ευεξίας και τέλος τις 

αισθητικές θεραπείες.  

Το πιο σημαντικό στοιχείο του συνεδρίου αυτού είναι ότι στόχος του είναι 

να φέρει σε επαφή τους προμηθευτές υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού (Health 

Tourism Services providers) με τους εταιρικούς αγοραστές αυτών των 

υπηρεσιών (corporate buyers) και όχι με τους μεμονωμένους καταναλωτές. 

Δηλαδή, προσπαθεί κατεξοχήν να προωθήσει τις Business to Business (B2B) 

πωλήσεις. Στοχεύοντας επιλεκτικά στους Εταιρικούς Αγοραστές Υπηρεσιών 

Τουρισμού Υγείας και όχι στους καταναλωτές εστιάζει στις πωλήσεις 

υπηρεσιών και όχι στο marketing και στο branding (Wilson, 2007). Συχνή 
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είναι και οι παρουσία κάποιων φορέων και οργανισμών που σχετίζονται με 

την ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού ή της υγείας από κάθε 

ενδιαφερόμενη χώρα.  

Το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Τουρισμού Υγείας διεξήχθη στο 

Wiesbaden της Γερμανίας το Μάιο 2006. Το δεύτερο Παγκόσμιο Συνέδριο 

Τουρισμού Υγείας έλαβε χώρα στη Λεμεσό της Κύπρου το Μάρτιο 2007 και 

το τρίτο διεξήχθη στην Marbella της Ισπανίας τον Απρίλιο 2008 (Verikios, 

2008). 

2) Διεθνής Έκθεση για τη βιομηχανία του ιατρικού τουρισμού 

Η πρώτη Διεθνής Έκθεση για τη βιομηχανία του ιατρικού τουρισμού, spa 

και ευεξίας διοργανώθηκε από την Κυβέρνηση της Ταϊλανδής σε συνεργασία 

με διάφορους αρμόδιους ιδιωτικούς φορείς. Η Έκθεση “Proud Asia” 

διεξήχθη το Μαρτίου 2007 (Verikios, 2008). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 

οι επισκέπτες από τη Σιγκαπούρη, την Ταϊβάν, την Κίνα, το Χονγκ – Κονγκ, 

τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία, την Κορέα, την Αυστραλία και την Ιαπωνία 

άγγιξαν αριθμητικά τους 15.000.  

3) Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας 

Η Τουρκία διεξήγαγε το πρώτο της Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας 

το Μάρτιο 2008 στην Αττάλεια. Το συνέδριο διοργανώθηκε από Σύλλογο για 

τη Βελτίωση του Τουρισμού Υγείας (Association of Improving Health 

Tourism), με βασικότερο σκοπό να προβληθούν κάποιοι τουρκικοί 

προορισμοί που προσφέρουν υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού (Verikios, 2008). 

Το Συνέδριο ήταν ένας συνδυασμός συζητήσεων πάνω σε πρακτικά 

ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται με τον τουρισμό υγείας, αλλά και 

έκθεσης κάποιων επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα. Οι 

συμμετέχοντες περιλάμβαναν νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα 

θαλασσοθεραπείας, ασφαλιστικές εταιρείες και ταξιδιωτικά πρακτορεία από 

όλο τον κόσμο (Koumelis, 2008). 



53 

 

4) Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τουρισμού Υγείας 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τουρισμού Υγείας 

(European Congress on Health Tourism) διεξήχθη τον Απρίλιο 2008 στο 

Μόναχο της Γερμανίας (Koumelis, 2008). Το συνέδριο προσέλκυσε πολλούς 

αντιπροσώπους ποικίλων κλάδων, που με κάποιο τρόπο συμμετέχουν στην 

προσφορά υπηρεσιών στους τουρίστες – ασθενείς. Άλλοι προσήλθαν ως 

χορηγοί, άλλοι ως εκθέτες, άλλοι ως ομιλητές και άλλοι ως απλοί 

συμμετέχοντες. Έτσι, για πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή και αντάλλαξαν 

επιστημονικές απόψεις επί του ιατρικού τουρισμού εκπρόσωποι κλινικών, 

φυσιοθεραπευτές, γιατροί, ασφαλιστές, ταξιδιωτικοί πράκτορες, εκπρόσωποι 

ξενοδοχείων και αεροπορικών εταιρειών, πρεσβευτές της ιατρικής 

εκπαίδευσης, αντιπρόσωποι κέντρων ευεξίας και θαλασσοθεραπείας αλλά 

και κρατικοί φορείς και οργανισμοί που ασχολούνται με την υγεία και τον 

τουρισμό από κάθε γωνιά της Ευρώπης. 

 

3.1.1. Συνέδρια στην Ελλάδα για τον Ιατρικό Τουρισμό 

 

1) Τουρισμός Υγείας στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές 

Στην Ελλάδα διεξήχθη μία συνάντηση με θέμα «Τουρισμός Υγείας στην 

Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» το 2007. Ομιλητές ήταν διακεκριμένα 

στελέχη τόσο από τον τουριστικό όσο και από τον κλάδο της υγείας, οι 

οποίοι ανέπτυξαν τις δυνατότητες που έχει ο ιατρικός τουρισμός να 

αποτελέσει μια αγορά που θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη της 

Ελλάδας.  

2) 12ο Συνέδριο «Τουρισμός και Ανάπτυξη» στην Ελλάδα 

Ένα από τα ποιο πρόσφατα συνέδρια για τον Ιατρικό τουρισμό ήταν το 

12ο Συνέδριο με θέμα «Τουρισμός και Ανάπτυξη» το 2013. Θέμα του 

συνεδρίου ήταν να συζητηθούν τα αποτελέσματα της μελέτης του ΣΕΤΕ η 

οποία θίγει και επισημαίνει ζητήματα και πτυχές που αναφέρονταν στο 
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τουριστικό προϊόν, με αναφορές σημαντικές στον ιατρικό τουρισμό.  

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα του συνεδρίου που τέθηκαν ως στόχος 

για το μέλλον της ήταν: α) για τον τουριστικό κλάδο, η αύξηση του αριθμού 

των εισερχόμενων τουριστών, η ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών 

υποδομών, η προσέλκυση τουρισμού υψηλών απαιτήσεων, β) για την 

ελληνική οικονομία, η αύξηση της απασχόλησης, η μεγιστοποίηση του 

τουριστικού εισοδήματος, η διάχυση των ωφελειών στην ελληνική κοινωνία 

και γ) για το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, η σύνδεση του τουρισμού με 

την πρωτογενή παραγωγή, ο σεβασμός στο φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον και η διατήρηση του μέτρου, η αλλαγή της εικόνας της χώρας 

στο εξωτερικό. 

Επιπλέον, σημαίνουσα σημασία δόθηκε και στο νομοθετικό πλαίσιο και 

στις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν όπως ήταν ο 

Ν.4179/2013 ο οποίος εστίας στην απλούστευση των διαδικασιών και την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο τουρισμό που αποτελεί θεσμικό 

στήριγμα για την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και νέων 

προϊόντων στη χώρα. 

 

3) 1ο workshop Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού  

 Ένα πρόσφατο workshop που έγινε στη Μόσχα το Μαΐο 2013, έδειχνε 

τη πρόθεση της Ελλάδος να προωθήσει τον ιατρικό τουρισμό και 

συγκεκριμένα για πρώτη φορά προβλήθηκε η Ελλάδα ως προορισμός 

ιατρικού τουρισμού (1o Greek Medical Tourism Workshop, 2013). 

Υπογραμμίζεται ότι το τμήμα της ρωσικής αγοράς που σχετίζεται με τον 

ιατρικό τουρισμό, απαριθμεί 300.000 περίπου τουρίστες, με μια ετήσια 

αύξηση της τάξης του 20%. Σύμφωνα με τις στατιστικές, επί του παρόντος, 

το 50% των Ρώσων που ταξιδεύουν εκτός της χώρας τους για ιατρικούς 

λόγους έχουν ως προορισμό το Ισραήλ. Στη Γερμανία, λόγω του 

αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες υγείας από τους Ρώσους 

ασθενείς, τα νοσοκομεία διαθέτουν πλέον ρωσόφωνο προσωπικό.  
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Η Ρωσία αποτελεί μια ανερχόμενη αγορά προσέλκυσης τουριστών για την 

Ελλάδα, με τους Ρώσους τουρίστες να περιγράφονται ως οι πιο επιθυμητοί 

για τη χώρα. Στόχος του Greek Medical Tourism Workshop ήταν να 

κατατάξει την Ελλάδα ανάμεσα στους πιο επιθυμητούς προορισμούς των 

Ρώσων που ταξιδεύουν για ιατρικούς λόγους και να βοηθήσει στη διείσδυση 

των ελληνικών επιχειρήσεων υγείας στη συγκεκριμένη αγορά.  
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3.2. Internet και Ιατρικός Τουρισμός 

Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη, 

προβολή και προώθηση του ιατρικού τουρισμού είναι το Internet. Οι 

υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά και 

συνεπώς χρειάζονται ένα μέσο που θα τους εξασφαλίζει προσβασιμότητα 

στο κοινό – στόχο τους.  

Ο παγκόσμιος χαρακτήρας του Internet σε συνδυασμό με τη ραγδαία 

αύξηση της χρήσης του και τη διείσδυσή του σε ολοένα και περισσότερα 

τμήματα αγοράς είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται ο κλάδος του τουρισμού 

υγείας. Για όλους τους παραπάνω λόγους και για να γίνει πιο κατανοητή η 

σχέση και οι επιπτώσεις του Internet στον ιατρικό τουρισμό στην παρούσα 

ενότητα θα παρουσιαστεί η εξέλιξη της χρήσης του Διαδικτύου παγκοσμίως 

και οι τάσεις και συνήθειες που διέπουν την καταναλωτική συμπεριφορά των 

ιατρικών τουριστών (Leigh, 2012). 

Το σημαντικότερο στοιχείο για τον ιατρικό τουρισμό είναι το γεγονός ότι 

η αύξηση της διαδικτυακής χρήσης παρατηρείται σε μεγαλύτερο βαθμό στις 

περιοχές των Η.Π.Α. και της Ευρώπης, από όπου και προέρχεται το 

μεγαλύτερο μέρος των ιατρικών τουριστών.  

Εξετάζοντας από την άλλη τις καταναλωτικές συνήθειες των ιατρικών 

τουριστών, έρευνες έχουν δείξει ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με 

τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τους προορισμούς, που φυσικά θα τους 

οδηγήσει και στην τελική αγοραστική τους απόφαση. Μάλιστα έρευνα που 

διεξήχθη στη Νέα Υόρκη το 2006 έδειξε ότι το 54% των καταναλωτών 

θεωρούν το Internet ως την πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για την 

αγοραστική τους απόφαση (Bulletin of the World Health Organization,  2007). 

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι η 

χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει το Διαδίκτυο πρέπει να είναι 

προτεραιότητα κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα του 
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ιατρικού τουρισμού (Connell, 2006). 

Η προσέλκυση ιατρικών τουριστών απαιτεί ενεργή διαδικτυακή παρουσία 

των προορισμών και των Κέντρων Τουρισμού Υγείας. Απαραίτητο είναι οι 

ιστοσελίδες που σχετίζονται με υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού να 

παρουσιάζονται στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης και σε μεγάλους 

καταλόγους (directories).  

 

3.2.1. Ιστοσελίδες υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού  

Όπως είναι λογικό για ένα τόσο πολυδιάστατο τομέα στον οποίον 

εμπλέκονται διαφόρων ειδών επιχειρηματικές δραστηριότητες υπάρχουν 

αρκετές επιχειρήσεις και οργανισμοί που υποστηρίζουν την παροχή 

υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι κυρίως 

ηλεκτρονικές και αποτελούν ένα πολύ καλό βοηθητικό εργαλείο για τον κάθε 

ενδιαφερόμενο ιατρικό τουρίστα αλλά και ένα μέσο προβολής για τους 

παρόχους υπηρεσιών τουρισμού υγείας.  

Οι περισσότερες είναι πρωτοβουλίες Άγγλων ή Αμερικανών αλλά 

περιλαμβάνουν πληροφορίες και συμβουλές για τις χώρες που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα σε όλο τον κόσμο. Θα λέγαμε ότι είναι κάτι 

σαν μεσολαβητές μεταξύ των παρόχων ιατρικών υπηρεσιών και των 

ενδιαφερόμενων καταναλωτών και μάλιστα μερικές από αυτές μπορούν να 

χαρακτηριστούν ηλεκτρονικοί ταξιδιωτικοί πράκτορες ιατρικού τουρισμού. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν ενδεικτικά ορισμένες από αυτές και θα 

περιγράφει συνοπτικά η λειτουργία τους. 

Α) Ο οργανισμός Health & Medical Tourism είναι μια ηλεκτρονική 

κοινότητα στην οποία συναντώνται, ανταλλάσσουν απόψεις και 

ενημερώνονται όλοι οι συντελεστές του ιατρικού τουρισμού αλλά και οι 

υποψήφιοι ασθενείς – ταξιδιώτες. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες 

για τον ιατρικό τουρισμό, σχετικά άρθρα, blogs, ενημέρωση για τις τιμές, 

πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια τον ασθενών και τέλος πληροφορίες 

για πακέτα ιατρικού τουρισμού και links με τέσσερις δημοφιλής ασιατικούς 
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προορισμούς, την Ταϊλανδή, την Ινδία, τις Φιλιππίνες και τη Σιγκαπούρη 

(www.worldwidemedcare.com ). 

Β) Ο αμερικάνικος οργανισμός Planet Hospital (www.planethospital.com) 

είναι ένας από τους καλύτερους συμβούλους ιατρικών ασθενών παγκοσμίως. 

Αναλαμβάνει να βοηθήσει πλήρως όποιον ασθενή θέλει να ταξιδέψει στο 

εξωτερικό για ιατρικούς λόγους από το να του βρει τον κατάλληλο 

προορισμό, να κανονίσει την πρώτη επαφή με το ιατρό, τη διαμονή, την 

μετακίνηση, την ασφάλεια ακόμα και τις ανάγκες των συνοδών του. 

Προτείνει μία ποικιλία εναλλακτικών προορισμών, όπως η Αργεντινή, η 

Βραζιλία, η Ταϊλάνδη, η Σιγκαπούρη, οι Φιλιππίνες, η Ινδία, το Βέλγιο, η 

Ελλάδα κ.α. Επιπλέον,  περιλαμβάνονται πληροφορίες για νοσοκομεία σε 

όλο τον κόσμο που καλύπτουν κάθε είδους ιατρική υπηρεσία από σοβαρές 

καρδιοχειρουργικές και ορθοπεδικές επεμβάσεις μέχρι επεμβάσεις 

αισθητικής και οδοντιατρικές θεραπείες.  

Γ) Η Medretreat εδρεύει στην Αμερική δημιουργήθηκε το 2003 και στόχο 

της έχει τη διευκόλυνση των Αμερικανών που επιθυμούν να 

πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι ιατρικής φύσης. Συγκεκριμένα, βρίσκει τους 

κατάλληλους προορισμούς και τα καλύτερα ιατρικά κέντρα και φροντίζει να 

κανονίσει όλα τα απαραίτητα για το ταξίδι και τη διαμονή των πελατών της 

από την αρχή μέχρι το τέλος (www.worldwidemedcare.com ). Η ιστοσελίδα 

διαθέτει πληθώρα πληροφοριών και συμβουλών γύρω από το θέμα του 

ιατρικού τουρισμού και για δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Νότια Αφρική, 

η Βραζιλία, η Costa Rica, η Ινδία, η Μαλαισία, η Ταϊλανδή και η Τουρκία.  

Δ) Παρόμοιες υπηρεσίες προσφέρει στις Η.Π.Α. και η ηλεκτρονική 

εταιρεία Worldwide Med Care η οποία προτείνει παρόμοιους προορισμούς 

και ασχολείται με την οργάνωση ιατρικών ταξιδιών 

(www.worlwidemedcare.com).  

Ε) Ο οργανισμός Treatment Abroad (www.treatmentabroad.net) αποτελεί 

τον μεγαλύτερο ηλεκτρονικό οδηγό ιατρικού τουρισμού στη Μεγάλη 

Βρετανία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες και οδηγίες 

ιατρικού τουρισμού, σχετικά άρθρα, συγκριτικά κόστη ακόμα και 
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καταγεγραμμένες μαρτυρίες ασθενών που επισκέφτηκαν κάποια ξένη χώρα 

για τη θεραπεία τους. Περιλαμβάνει προτάσεις για όλα τα είδη θεραπείας και 

χειρουργικών επεμβάσεων. Η πιο χρήσιμη υπηρεσία είναι ότι παρουσιάζει 

μια πληθώρα εναλλακτικών προορισμών και προσφέρει πληροφορίες και 

links με νοσοκομεία, γιατρούς, ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία και 

αεροπορικές εταιρείες. Μάλιστα ίσως είναι η ιστοσελίδα που συγκεντρώνει 

το μεγαλύτερο αριθμό εναλλακτικών προορισμών, καθώς προτείνει τις εξής 

38 χώρες. 

ΣΤ) Παρόμοια λειτουργία έχει και ο ηλεκτρονικός σύμβουλος ιατρικού 

τουρισμού Linda Briggs με μόνη διαφορά ότι προσφέρει πληροφορίες για 

ιατρικό τουρισμό και προορισμούς που σχετίζονται μόνο με την πλαστική 

χειρουργική (www.lindabriggs.co.uk). Και σε αυτήν την ιστοσελίδα 

ενδιαφέρον είναι το μεγάλο πλήθος εναλλακτικών προορισμών που 

προτείνεται στους Άγγλους που επιθυμούν να υποβληθούν σε μία αισθητική 

επέμβαση στο εξωτερικό (Μπελαντή, 2005). 

Επιπλέον, το περιοδικό «Αναπηρία Τώρα» σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης της Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα One Stop Shop for Accessible Tourism in Europe, 

που στοχεύει στην προώθηση της προσβασιμότητας για όλους τους 

τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης (Καραντζαβέλου, 2005). Το 

«Αναπηρία Τώρα», στα πλαίσια της υποστήριξης της ισότιμης πρόσβασης 

των ανθρώπων με αναπηρία σε όλες τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες 

της Ελλάδας έχει αναλάβει την καταγραφή όλων των προσπελάσιμων 

καταλυμάτων στην Ελλάδα, με σκοπό να δημιουργήσει ένα σύστημα 

ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων μέσω του διαδικτύου και των κινητών 

τηλεφώνων. Το σύστημα αυτό θα παρέχει πληροφορίες στους τουρίστες με 

αναπηρία σχετικά με τις προσβάσιμες υποδομές και υπηρεσίες τουριστικού 

ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Έτσι, πέρα από την εξυπηρέτηση χιλιάδων 

τουριστών, που θα διευκολύνονται στον εντοπισμό των κατάλληλων για 

αυτούς καταλυμάτων και στην επιλογή προορισμού, η δράση αυτή αποτελεί 

και ένα κίνητρο για να αναβαθμίσουν οι επιχειρηματίες τουριστικών 
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εγκαταστάσεων τις υπηρεσίες τους προς άτομα με αναπηρία αλλά και ένα 

μέσο προώθησης των υπαρχόντων προσβάσιμων καταλυμάτων και 

ανάπτυξης στη χώρα αυτής της μορφής ιατρικού τουρισμού, με την 

προσέλκυση περισσότερων τουριστών με αναπηρία. 

Συνεπώς, για να είναι επιτυχής η προώθηση ενός προορισμού ιατρικού 

τουρισμού και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρει πρέπει να 

ακολουθηθούν οι νέες τεχνολογικές τάσεις της εποχής και να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στη δημιουργία ελκυστικών ιστοσελίδων, με πληθώρα 

πληροφοριών και συμβουλών, με δυνατότητα on–line επικοινωνίας των 

ενδιαφερόμενων μεταξύ τους και με δυνατότητα ανεύρεσης χωρίς δυσκολία.  

Το διαδίκτυο σήμερα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη τουριστική 

βιομηχανία, καθώς οι ιστοσελίδες μπορεί να αποτελούν την πρώτη και 

μοναδική επαφή με τους δυνητικούς πελάτες (Katsoni et al, 2001). Η 

ξενοδοχειακή βιομηχανία έχει συνειδητοποιήσει τη σημασία του Διαδικτύου 

ως ένα πρωτοποριακό κανάλι διανομής για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά 

με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, για ηλεκτρονικές αγορές και για την 

ευκαιρία να επικοινωνούν απευθείας με τους διαδικτυακούς καταναλωτές 

(Katsoni et al.,2012). 

Το μάρκετινγκ του ιατρικού τουρισμού έχει ως αποτέλεσμα μια 

παγκοσμιοποίηση των υπηρεσιών υγείας και οι διαφημίσεις για τον ιατρικό 

τουρισμό πάντοτε υπερθεματίζουν την τεχνολογία, την αξιοπιστία της 

ποιότητας και την κατάρτιση στο εξωτερικό (Sarantopoulos et al., 2013). 

3.2.2. Διαδικτυακοί ταξιδιωτικοί πράκτορες  ιατρικού τουρισμού  

Η άνοδος του Διαδικτύου και η πρόσβαση σε πληροφορίες για τις τιμές, 

έχει διευκολύνει την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, αλλά βοήθησε 

επίσης και στην εμφάνιση ενός τρίτου μεσάζοντα (αντί να γίνεται άμεση 

παραπομπή ή να λαμβάνονται ανεπίσημες συστάσεις από τοπικούς 

συμβούλους) δηλαδή την εμφάνιση νέων εταιρειών, «οι οποίες δεν είναι 

εξειδικευμένες στην υγεία, αλλά λειτουργούν ως μεσίτες μεταξύ των διεθνών 

ασθενών και των νοσοκομειακών δικτύων νοσοκομείο» (Connell, 2006). 
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Συγκεκριμένα, ενεργούν ως σύμβουλοι και βοηθούν τον 

καταναλωτή/ασθενή να επιλέγει, να διαπραγματεύεται και να έχει πρόσβαση 

στην υγειονομική περίθαλψη του εξωτερικού (Crooks et al. 2010, Cormany 

et al., 2010).  

Η ανάγκη για τη δημιουργία αυτών των μεσαζόντων, προέρχεται κυρίως 

από την έλλειψη των τεχνικών γνώσεων των ιατρικών τουριστών σχετικά με 

την αξιολόγηση της ποιότητας και της καταλληλότητας των υγειονομικών 

υπηρεσιών,  έλλειψη γνώσης της τοπικής γλώσσας της χώρας προορισμού ή 

περίθαλψη από ένα διαφορετικό σύστημα υγείας (Legido - Quigley et al., 

2008).  

Έτσι, πολλές εταιρείες ιατρικού τουρισμού έχουν διαφοροποιηθεί από 

τους ανταγωνιστές τους, επιτυγχάνοντας διαρκώς να προσελκύουν 

ειδησεογραφική κάλυψη και να αναπτύσσουν στρατηγικές για χρήση στα 

κοινωνικά μέσα, για να επωφεληθούν από δωρεάν ευκαιρίες μάρκετινγκ που 

παρέχονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube, το 

Facebook και το Twitter (Turner, 2012). Σε πολλές περιπτώσεις, η κύρια 

πηγή των πληροφοριών για την ποιότητα, παρέχεται από μία φιλική προς τον 

καταναλωτή ιστοσελίδα, η οποία δημιουργήθηκε από ενδιάμεσους 

οργανισμούς (Lunt et al., 2010), και παρέχει τη διαβεβαίωση για την 

ποιότητα των θεραπειών και των επαγγελματικών προσόντων και 

ικανοτήτων των ξένων παρόχων και ιδιώτες ιατρούς.  

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς τους διαδικτυακούς μεσάζοντες 

ιατρικού τουρισμού, ποικίλουν από πληροφορίες σχετικά με τους 

κανονισμούς στην υγειονομική περίθαλψη, τα προσόντα και τις ειδικές 

ικανότητες και άλλες μορφές εξειδίκευσης του ατόμου ή/και των δημοσίων 

παρόχων της χώρας υποδοχής, μέχρι και πληροφορίες για τις τυπικές 

δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτόρων, όπως είναι οι κρατήσεις 

ξενοδοχείων και πτήσεων σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη.  

Μερικές φορές προσφέρονται ειδικά εξατομικευμένα χειρουργικά πακέτα, 

σύμφωνα με την ιατρική αγορά της χώρας προορισμού. Αυτοί οι 

διαδικτυακοί μεσάζοντες του ιατρικού τουρισμού μπορούν να είναι 
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εξειδικευμένα ταξιδιωτικά γραφεία, και εξειδικευμένα ηλεκτρονικά 

περιοδικά (π.χ. International Medical Travel Journal- imtjonline.com).  

Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στην ταχεία βελτίωση των 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης σε ορισμένες χώρες-κλειδιά αποτελεί 

ένα βασικό ζήτημα  προκειμένου να μετατραπούν σε σημαντικό παγκόσμιο 

προορισμό. Η Ινδία για παράδειγμα, αναβαθμίστηκε και εισήγαγε τεχνολογία, 

υιοθέτησε τα δυτικά ιατρικά πρωτόκολλα και έδωσε έμφαση στο χαμηλό 

κόστος και ιδιαίτερη προσοχή, αλλά και διαφήμισε ως σημαντικές τις 

συνδέσεις της στην υψηλά επιτυχημένη βιομηχανία ΤΠ (Connell, 2006). 

Ωστόσο, είναι δύσκολο για τις περισσότερες εταιρείες ιατρικού τουρισμού να 

συμβαδίζουν με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, την ανάδειξη 

καινοτόμων στρατηγικών διαφήμισης, τις αλλαγές στην καταναλωτική αγορά, 

τους περιορισμένους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και την αύξηση 

του ανταγωνισμού λόγω της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης, καθώς όλες 

αυτές οι πτυχές επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίον προωθούνται οι 

προορισμοί ιατρικού τουρισμού.  

Εικόνα 2: Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Βιομηχανία 

 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Μεσίτες 

Ασφάλειες 

Πάροχοι 

Ταξίδι & 
διαμονή 

Συνέδρια & μέσα  
ενημέρωσης 

Χρημ/μικά 

προϊόντα 

Ιστοσελίδες 

 

 Πηγή: Lunt 2011 
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Κεφάλαιο 4o  Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα 

4.1. Νομοθετικό Πλαίσιο  

Σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην 

Ελλάδα αλλά και την ενίσχυση των προσπαθειών προς την εν λόγω 

κατεύθυνση είναι η δημιουργία νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα 

περιλαμβάνει διατάξεις που θα ορίζουν τη νέα αυτή μορφή τουρισμού, τους 

φορείς που θα έχουν το δικαίωμα να την ασκήσουν καθώς και τις 

προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις που θα πρέπει να διαθέτουν τα Κέντρα 

Τουρισμού Υγείας για να λειτουργήσουν.  

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι νόμοι που αναφέρονται στον 

ιατρικό τουρισμό, προκειμένου να γίνει γνωστή η πορεία του νομοθετικού 

πλαισίου για τον ιατρικό τουρισμό. Επιπλέον, στόχος της ευρύτερης 

νομοθεσίας  είναι κατεξοχήν να δοθούν κίνητρα σε ιδιώτες και δήμους για 

ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών στον τομέα του τουρισμού υγείας, 

σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένες προδιαγραφές. 

 

Νόμος 2188/1920 

Το 1920 δημιουργήθηκε το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο με το νόμο 

2188/1920  «Περί ιατρικών πηγών». Με βάση το νόμο αυτό ορίζεται ο 

χαρακτήρας, η λειτουργία,  η διαχείριση των ιατρικών κέντρων της χώρας. η 

ανακήρυξη, κυριότητα, και η εκμετάλλευση. 

 

Νόμος 4844/1930 

Ο νόμος 4844/1930 «Περί διατάξεων αφορούν την εκμετάλλευση των 

ιαματικών πηγών» ο οποίος αναφέρεται στη προστασία των ιατρικών πηγών 

από τις ανθρώπινες παρεμβολές με σκοπό να μην αλλοιωθεί η σύσταση των 

νερών και ορίζεται ως προστατευμένη περιοχή, η περιοχή όπου βρίσκεται η 

ιαματική πηγή σε ακτίνα 1000 μέτρων.  
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Νόμος 4086/1960 

Ο νόμος  4086/1960 αφορά τα ιατρικά κέντρα «περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί ιατρικών κέντρων». Ο εν λόγω νόμος 

διαχωρίζει τα ιατρικά κέντρα σε ιατρικά κέντρα τουριστικής σημασίας και  

τοπικής σημασίας και αναθέτει την  εκμετάλλευση αυτών στους Δήμους, στις 

Κοινότητες καθώς και στα Νομαρχιακά Ταμεία. 

 

Νόμος 1892/1990 

Ο Νόμος 1892/1990 αναφέρεται στην ίδρυση δημιουργία, επέκταση και 

εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των ιατρικών κέντρων των κέντρων 

τουρισμού υγείας και των χιονοδρομικών κέντρων.  

 

Νόμος 3498/2006 

Ο Νόμος 3498/2006 με θέμα: «Ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού και λοιπές 

διατάξεις». Ο εν λόγω νόμος αναφέρεται στα ιατρικά κέντρα και σε διάφορες 

διατάξεις που αφορούν γενικά τον τουρισμό. Πιο αναλυτικά με το νόμο αυτό 

καθορίζονται θέματα ιδιοκτησίας, χρήσης και διαχείρισης όλων των κέντρων 

της χώρας, δημιουργείται για 1η  φορά μητρώο από ιατρικά κέντρα και 

θεσμοθετείται ουσιαστικά το πλαίσιο για την ανάπτυξη των υποδομών 

τουριστικών μονάδων που έχουν να κάνουν με αυτά  Μεταξύ άλλων με τον 

νόμο καθορίζονται τα εξής (Σφακιανάκης, 2000): 

• Η κυριότητα όλων των κέντρων περιέρχεται στον Ε.Ο.Τ. 

• Ρυθμίζεται η διαχείριση των ιατρικών κέντρων. 

• δίνεται χρονική δυνατότητα τόσο στους ΟΤΑ όσο και στους ιδιώτες που 

διαχειρίζονται ιατρικά κέντρα να προσαρμοσθούν στις νέες ρυθμίσεις. 

Νόμος 4179/2013 

Ο νόμος 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/8-8-2013) που ψηφίστηκε, αποτέλεσε 

ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στρατηγικού σχεδίου για τον 

ιατρικό τουρισμού.  
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Σήμερα είναι γνωστό ότι δεκάδες μικρές ή μεγάλες εκκρεμότητες είχαν 

συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της νομοθετικής δυσλειτουργίας 

που επικράτησε στο παρελθόν. Ο νέος Νόμος καλύπτει τα κενά μέσα από τις 

ακόλουθες δράσεις: 

1. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη 

διευκόλυνση επενδύσεων. 

2. Μελετά με προσοχή τη διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος με την 

εισαγωγή νέων ειδών τουριστικών εκμεταλλεύσεων, 

3. Σχεδιάζει στοχευμένα τη διασφάλιση της ποιότητας σε τουριστικές 

υποδομές και υπηρεσίες, 

4. Εστιάζει συστηματικά για τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς 

με τον εκσυγχρονισμό και την κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου 

ορισμένων ειδικών μορφών τουρισμού, 

5. Επενδύει στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. 

Όλες οι παραπάνω κατευθύνσεις, προέκυψαν ύστερα από εξαντλητικό 

διάλογο με όλους τους φορείς του τουρισμού. Το νομοθετικό αποτέλεσμα 

ικανοποίησε τη συντριπτική πλειοψηφία του τουριστικού κόσμου. Τα βασικά 

οκτώ σημεία που περιγράφουν το νέου νόμου είναι τα ακόλουθα: 

1. Προώθηση της λειτουργικής ενοποίησης καταλυμάτων. 

2. Εισαγωγή της έννοιας των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών 

δραστηριοτήτων. 

3.  Θεσμοθέτηση συντονιστικών επιτροπών θεμάτων Τουρισμού και ελέγχου 

παραβατικότητας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. 

4. Εισαγωγή νέων τουριστικών προϊόντων (Condo Hotels) και ξενώνων 

φιλοξενίας νέων. 

5.  Αναβάθμιση διαδικασίας χωροθέτησης και αδειοδότησης τουριστικών 

λιμένων. 

6. Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών λιμένων και χιονοδρομικών 
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κέντρων. 

7. Καθιέρωση του θεσμού των τουριστικών εντεταλμένων (σε Πρεσβείες και 

Προξενεία). 

8. Δυνατότητα τροποποίησης χρήσεων γης στην παραλιακή ζώνη της 

Αττικής. 

Πέρα από το νόμο έγιναν και ακόλουθες κρίσιμες παρεμβάσεις: 

1. Η Σύσταση Υπηρεσίας Γενικού Μητρώου και υπηρεσίας μιας στάσης στο 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 

2. Η ρύθμιση θεμάτων για τα διαθέσιμα κεφάλαια του επιμελητηρίου, 

3. Η μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων ΟΤΑ για τουριστικούς σκοπούς, 

4. Η εξομάλυνση αδειοδότησης Ειδικών Τουριστικών λεωφορείων δημόσιας 

χρήσης, 

5. Η ρύθμιση θεμάτων τουριστικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

6. Η συγκρότηση Παρατηρητηρίου Τουρισμού, και ακόμα, η ρύθμιση 

θεμάτων για τον Ιαματικό Τουρισμό και το θερμαλισμό, τη 

θαλασσοθεραπεία και τα κέντρα αναζωογόνησης. 

Με το άρθρο 20 καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και ρυθμίστηκαν 

τα  πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην άσκηση της δραστηριότητας 

του Ιατρικού Τουρισμού.  

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού 

(Αρ.Π: 27217/26-11-2013) 

Σύμφωνα με τη Υπουργική απόφαση ο Πάροχος Ιατρικού Τουρισμού 

είναι ο Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας παροχής πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο οποίος λειτουργεί 

νομίμως και παρέχει συνολικά ή κατά τμήμα ή μονάδα υπηρεσίες Ιατρικού 

Τουρισμού. Το Μητρώο Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού συνιστάται και 
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τηρείται στο ΕΟΤ μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι Πάροχοι Ιατρικού 

Τουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

 

Νόμος 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/9-12-2013)  

Ο νόμος αποτέλεσε προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των 

ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 

88/45/4.4.2011), όπως ειδικότερα προσδιορίζεται δυνάμει της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με 

τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών 

συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη-μέλη (L 356/68/22.12.2012).  

Ο νόμος αυτός λειτουργεί σε συνάρτηση με τη κοινοτική οδηγία 24/2011 

η οποία εστίασε στη δημιουργία ενός νέου ασφαλές πλαισίου για τα 

δικαιώματα των ασθενών για πρόσβαση σε ασφαλή και καλής ποιότητας 

θεραπεία ανά τα σύνορα της Ε.Ε και για επιστροφή των σχετικών δαπανών. 

Οι ασθενείς που επισκέπτονται άλλη χώρα της Ε.Ε, προκειμένου να λάβουν 

ιατρική περίθαλψη θα πρέπει να απολαμβάνουν ισότιμη μεταχείριση με τους 

πολίτες της χώρας που επισκέπτονται ώστε να θεραπευτούν.  

 Οι βασικές αξίες που οδήγησαν στην ψήφιση της οδηγίας είναι οι αρχές 

(Σουλιώτης και συν, 2012): 

1. της καθολικότητας, σύμφωνα με την οποία ουδείς αποκλείεται από την 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. 

2. της πρόσβασης σε ποιοτική περίθαλψη, κατά την οποία τα συστήματα 

επιδιώκουν να λειτουργούν με γνώμονα τον ασθενή και να ανταποκρίνονται 

σε εξατομικευμένες ανάγκες. 

3. της ισοτιμίας, η οποία σχετίζεται με την ίση πρόσβαση ανάλογα με την 

ανάγκη, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή, φύλο, ηλικία, κοινωνική 

κατηγορία ή ικανότητα πληρωμής και 
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4. της αλληλεγγύης, η οποία συνδέεται στενά με την οικονομική ρύθμιση των 

εθνικών  συστημάτων υγείας και την ανάγκη εξασφάλισης πρόσβασης σε 

όλους, τυγχάνουν γενικής στήριξης από το σύνολο της Ευρώπης και έχουν 

πλέον ευρέως αποδεκτές στις εργασίες των διαφόρων θεσμικών οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, παρουσιάζουν ακόμη σημαντικές αποκλίσεις 

στην πράξη, αφού τα κράτη μέλη προσεγγίζουν διαφορετικά την πρακτική 

υλοποίηση των αξιών αυτών. 

 Ένα άλλο σημείο σχετικό με την κάλυψη των αναγκών των ασθενών 

αφορά στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 

3155/Β/12.12.2013), το οποίο ψηφίσθηκε μετά από εντατική διαβούλευση 

και συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων. Παρέχει τις κατευθύνσεις 

τους κανόνες και τα κριτήρια για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και 

ανάπτυξη του Τουρισμού και των βασικών υποδομών. 
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4.2. Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα 

Στα πλαίσια της σταδιακής πτώσης της ζήτησης για παραδοσιακές 

τουριστικές υπηρεσίες, τον οξύτατο ανταγωνισμό από παρόμοιους 

Μεσογειακούς προορισμούς (π.χ. Ισπανία, Πορτογαλία, Τυνησία κ.τ.λ.) και 

τη στροφή προς νέες ειδικές μορφές τουρισμού υψηλής ποιότητας που 

διαφοροποιούν το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, η Ελλάδα ανέπτυξε με 

τη σειρά της μια ποικιλία εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Winslow, 2006). 

Μία από αυτές είναι και ο ιατρικός τουρισμός, προς την ανάπτυξη του 

οποίου έχουν γίνει τα πρώτα δειλά και σποραδικά βήματα μέχρι στιγμής. Θα 

πρέπει όμως να γίνει άμεσα αντιληπτό ότι η οργανωμένη προσφορά 

υπηρεσιών τουρισμού υγείας αποτελεί τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης για την 

Ελλάδα για πολλούς λόγους.  

Η απαρχή του ιατρικού τουρισμού 

Σε έρευνα της Γείτονα και συν. (1994), είχε επισημανθεί ότι το φαινόμενο 

της  διασυνοριακής ροής ασθενών (cross – border flow of health care) θα 

αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα θέματα στον ευρωπαϊκό και διεθνή 

χώρο. Στην εν λόγω έρευνα είχε διαπιστωθεί ότι έλληνες ασθενείς 

ταξιδεύουν στο εξωτερικό για θεραπεία ή αποθεραπεία, με το κόστος τόσο 

των ασφαλιστικών ταμείων, όσο και του ίδιου χρήστη υπηρεσιών υγείας να 

είναι υψηλό (Kyriopoulos et al., 1998). Ωστόσο 20 χρόνια μετά, η 

μετακίνηση ασθενών προς την Ελλάδα όμως, είναι υψίστης σημασίας για την 

ανάπτυξη της.  

Πλεονεκτήματα Ανάπτυξης  

Η ιατρική επιστήμη γεννήθηκε στην Ελλάδα και μέχρι σήμερα οι έλληνες 

επιστήμονες και ερευνητές της διαπρέπουν διεθνώς στο χώρο της υγείας και 

με το έργο τους συνεισφέρουν στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.  

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αποτελεί ήδη ένα διεθνώς καταξιωμένο τουριστικό 

προορισμό που μάλιστα κατατάσσεται πολύ υψηλά στις προτιμήσεις των 

τουριστών και έτσι διαθέτει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ήδη καλής 
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φήμης (Μεταξωτός, 2007).  

Επιπλέον, λόγω κλίματος και φυσικού περιβάλλοντος αλλά και των 

ειδικών αγροτικών προϊόντων και της φύσης της θεωρείται ιδανικός τόπος 

για την ανάπτυξη δράσεων ιατρικού τουρισμού. Η χώρα διαθέτει πλούσια 

πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά καθώς και μεσογειακή υγιεινή 

διατροφή. Είναι μια ιδιαίτερα συμφέρουσα μορφή τουρισμού καθώς 

επιμηκύνει την τουριστική περίοδο και απευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό σε 

ηλικιακές ομάδες και άτομα υψηλού εισοδηματικού επιπέδου (Κουμέλης, 

2002).  

Η Ελλάδα ακόμη πλεονεκτεί εξαιτίας της κομβικής θέσης της που έχει 

στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, μειώνοντας τις αποστάσεις και το κόστος 

των μεταφορικών μεταξύ των χωρών του εξωτερικού.   

Ακόμη, ιδιαίτερα σημαντικοί λόγοι είναι α) η εύκολη είσοδος των 

τουριστών από άλλες χώρες καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

απαιτείται έκδοση βίζας και β) το αυστηρό νομικό πλαίσιο της χώρας για 

τους ασθενείς και την δικαστική προστασία αυτών.   

Τέλος, η Ελλάδα μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 και με την 

βοήθεια των χρηματοδοτήσεων,  έχει αναπτύξει σημαντική τουριστική 

υποδομή καθώς βελτίωσε και επέκτεινε το οδικό και σιδηροδρομικό της 

δίκτυο και ανακαινίστηκαν ή συντηρήθηκαν πολλά από τα καταλύματα 

αυτής. Έτσι πλέον πληροί τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις που διέπουν τις 

υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, με  άμεσο αποτέλεσμα την ικανότητα για 

ευχάριστη διαμονή των τουριστών γενικά και ειδικότερα των τουριστών 

υγείας (ΣΕΠ 2003).  

Νοσοκομειακές και Ξενοδοχειακές Υποδομές 

Α) Όσον αφορά τις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και τα νοσηλευτικά ιδρύματα, 

η Ελλάδα διαθέτει σε πολλές περιοχές της χώρας πανεπιστημιακά και 

εξειδικευμένα νοσοκομεία, με σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και νέο 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που εγγυάται την ασφαλή και καλή ιατρική 

περίθαλψη των τουριστών ασθενών. Επιπλέον, διαθέτει άριστα εξειδικευμένο 
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ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με αρκετούς να έχουν εκπαιδευτεί σε 

διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού, όπως οι Η.Π.Α. και το Ηνωμένο 

Βασίλειο και με διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο (Πέτρου, 2007). Ακόμη οι 

αμοιβές του προσωπικού είναι αρκετά χαμηλές σε σύγκριση με άλλες 

αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, με άμεσο αποτέλεσμα και την μείωση του 

κόστους της ιατρικής περίθαλψης των τουριστών υγείας.  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, η χώρα διαθέτει ένα τα καλύτερα Εθνικά 

Συστήματα Υγείας, καθώς έχει καταταχθεί στην 14η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο 

(WHO, 2000). Το αγαθό υγεία στην Ελλάδα είναι δημόσιο και δωρεάν. Οι 

υγειονομικές υπηρεσίες προσφέρονται σε όλους τους πολίτες αλλά και στους 

επισκέπτες της χώρας.  

 
Β)  Η Ελλάδα διαθέτει και αρκετά καλό επίπεδο τουριστικών υποδομών, 

πολλά πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα και ανεπτυγμένο τουριστικό 

δίκτυο.  Οι ξενοδοχειακές εν λόγω εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα 

πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτεί η νομοθεσία για συμμετοχή σε 

προγράμματα ιατρικού τουρισμού. 

Τοποθεσίες και Κύριες Υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ιατρικό τουρισμό 

βρίσκονται στα μεγαλύτερα τουριστικά κέντρα της χώρας και συγκεκριμένα 

στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Κρήτη, τη Ρόδο, τη Κέρκυρα, τη Χαλκιδική 

και την Αχαΐα. Δυνητικά υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού μπορούν να 

προσφερθούν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Πελοπόννησος, 

που διαθέτουν καλό κλίμα αλλά και άρτια υποδομή. 

Σήμερα, μεγάλος αριθμός τουριστών υγείας αναζητά στην Ελλάδα θεραπείες 

γονιμότητας και εξωσωματικής γονιμοποίησης, αιμοκαθάρσεις νεφροπαθών, 

αποκατάσταση κινητικών ορθοπεδικών παθήσεων, οφθαλμολογικές θεραπείες, 

οδοντιατρικές θεραπείες, αισθητική και επανορθωτική χειρουργική, πλαστική 

χειρουργική, εγχειρήσεις καρδιάς κλπ., συνδυάζοντας  τις ιατρικές υπηρεσίες που 

του προσφέρονται με δυνατότητα διακοπών ανάρρωσης και χαλάρωσης 

(Constantinides, 2008).  
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Ειδικότερα δε στον τομέα της αποκατάστασης νεφροπαθών, η Ελλάδα 

έχει συγκριτικό πλεονέκτημα –και αντίστοιχη τεχνογνωσία – που θα 

μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην προσέκλυση επενδυτών καθώς και 

αντίστοιχου ερευνητικού και ιατρικού προσωπικού από ξένες χώρες με την 

παροχή κατάλληλων κινήτρων. Για παράδειγμα, μεγάλα κέντρα 

αιμοκάθαρσης υπάρχουν ήδη στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στο Αίγιο, στο 

Λουτράκι και στο Βόλο. 

Παράλληλα,  μέσω του συστήματος υγείας, λειτουργούν υπηρεσίες 

υποστήριξης ατόμων με χρόνιες παθήσεις κατά κύριο λόγο καρδιοπαθών και 

νεφροπαθών. Στην Κρήτη επίσης λειτουργεί πρότυπο οφθαλμολογικό κέντρο 

που πραγματοποιεί περίπου 1.000 διαθλαστικές επεμβάσεις ετησίως. 

Προσέγγιση Προβλημάτων του Ιατρικού Τουρισμού  

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον 

και άριστες κλιματολογικές συνθήκες, και έχει τις δυνατότητες να 

αναπτυχθεί περαιτέρω στο χώρο του ιατρικού τουρισμού υπάρχουν 

σημαντικά προβλήματα που θα πρέπει να αναγνωρισθούν. 

Από πλευράς στρατηγικής, είναι ιδιαίτερα σοβαρό ότι δεν υπάρχει μια 

κοινή εθνική στρατηγική και ένα όραμα για τον ιατρικό τουρισμό. Από 

οικονομικής πλευράς, οι διαθέσιμοι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι 

αξιοποιούνται ελλειμματικά και πολλές φορές με λανθασμένο τρόπο.  

Η κατάσταση στον τομέα της προβολής και προώθησης είναι ιδιαίτερα 

προβληματική. Συγκεκριμένα, δεν χρησιμοποιούνται τα ποικίλα διαθέσιμα 

εργαλεία marketing για την προβολή, στην Ελλάδα και κυρίως το εξωτερικό, 

των υφιστάμενων δομών ιατρικού τουρισμού.  

Επιπλέον, η χώρα δε διαθέτει κάποια συνεργασία με κάποιον μεγάλο Tour 

Operator του εξωτερικού που να εξειδικεύεται στον ιατρικό τουρισμό, ώστε 

να ενισχύσει την προβολή των υπηρεσιών της και να προσελκύσει 

περισσότερους τουρίστες. 

Επιπλέον, στα προβλήματα θα πρέπει να συγκαταλεχτεί ο οξύτατος 

διεθνής ανταγωνισμό. Ιδιαίτερη προσοχή είναι αναγκαίο να δοθεί σε δύο 
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κυρίως κατηγορίες ανταγωνιστών. Η πρώτη κατηγορία είναι οι χώρες που 

είναι ήδη καταξιωμένοι προορισμοί ιατρικού τουρισμού και η δεύτερη 

κατηγορία περιλαμβάνει τις βαλκανικές χώρες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια 

αναπτύσσουν με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς τον ιατρικό τουρισμό και 

μάλιστα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 

εξαιρετικά χαμηλό κόστος (Dawn, 2011). 

Μετά από τη διαπίστωση των προβλημάτων αυτό που μένει είναι να 

βρεθούν λύσεις ώστε αυτά να αντιμετωπιστούν και να ανοιχτεί ο δρόμος για 

την εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που η Ελλάδα διαθέτει στον τομέα 

αυτό. 

Η Ελλάδα εάν συνεχίσει να προσαρμόζεται και να κινείται με αργούς και 

αναποτελεσματικούς ρυθμούς θα χάσει για πάντα την ευκαιρία να 

συγκαταλέγεται στους δημοφιλής προορισμούς τουρισμού υγείας. Ωστόσο, 

αυτό δείχνει να έγινε αντιληπτό τα τελευταία χρόνια τόσο από το κράτος όσο 

και από τους επιχειρηματίες του τομέα. 
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SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

S     Δύναμη 

 κλίμα και φυσικό περιβάλλον 
 

 σύγχρονες νοσοκομειακές και 
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 
 

 εξειδικευμένο ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό 
 

 εύρος προσφερόμενων 
υγειονομικών υπηρεσιών 

 

 χαμηλό μισθολογικό κόστος  
 

 αγγλική γλώσσα 

W             Αδυναμίες 

- μη κυβερνητική υποστήριξη 
 

- χαμηλή συνεργασία μεταξύ 
ξενοδοχείων και νοσοκομείων 
 

- μη ύπαρξη πιστοποιήσεων και 
διαπιστεύσεων  σε όλα τα 
νοσοκομεία 

- μη ύπαρξη πιστοποιήσεων όλων 
των ξενοδοχειακών μονάδων 

 
- μη ολοκληρωμένο νομοθετικό 

πλαίσιο 
 

- πολιτικά προβλήματα, 
οικονομική κρίση της χώρας 

 

O              Ευκαιρίες 

 αύξηση της γήρανσης του 
πληθυσμού 
 

 αύξηση δραστηριοτήτων 
ευεξίας λόγω του γρήγορου 
ρυθμού του τρόπου ζωής 

 
 αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών 
υγείας από μη αναπτυγμένες 
χώρες  

T      Απειλές 
• ανταγωνισμός από άλλες χώρες 

 

• παγκόσμια οικονομική κρίση 
 

• έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης 
από τα ταμεία  
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Κεφάλαιο 5ο  Γενικά Συμπεράσματα – Προοπτικές 

Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα 

 

Ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί την μετακίνηση ατόμων με προβλήματα 

υγείας σε άλλες χώρες με κατάλληλες υποδομές, προκειμένου να λάβουν 

υγειονομικές υπηρεσίες και ιατρική φροντίδα. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί 

περιλαμβάνουν την πρόληψη, την διάγνωση, την παρέμβαση αλλά και την 

καλή διατήρηση της υγείας των χρηστών των υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο, με 

την ταυτόχρονη χρήση των υπηρεσιών ο ασθενής δύναται να απολαύσει και 

τις διακοπές του στην χώρα που επισκέπτεται.  

Οι σημαντικότεροι λόγοι επίσκεψης είναι από άτομα που επιλέγουν να 

συνδυάσουν την τουριστική τους μετακίνηση για διακοπές με άλλους λόγους 

υγείας, άτομα που αναζητούν μία εξειδικευμένη ιατρική και θεραπευτική αγωγή 

καθώς άτομα με χρόνια προβλήματα  υγείας (π.χ. νεφρική ανεπάρκεια, 

μεταμόσχευση οργάνων).   

Οι κύριες προσφερόμενες υπηρεσίες είναι η πλαστική χειρουργική, η 

θεραπεία του καρκίνου, η καρδιολογία, η ορθοπεδική, η οδοντιατρική, η 

οφθαλμολογία, η παροχή υπηρεσιών προς νεφροπαθείς, καθώς και οι 

μεταμοσχεύσεις οργάνων. 

Ως πλεονεκτήματα του ιατρικού τουρισμού για τις χώρες προορισμού 

αποτελεί η αύξηση των εσόδων αυτής, επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις, 

μείωση της ανεργίας, παρουσίαση της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την 

άλλη πλευρά για τον τουρίστα υγείας οφέλη αποτελούν η λήψη υγειονομικών 

υπηρεσιών σε χαμηλότερη τιμή, η μείωση των λιστών αναμονής και κυρίως 

η ευχάριστη διαμονή στην εκάστοτε επιλεγμένη χώρα.  

Ωστόσο, υπάρχουν και τα μειονέκτημα του εν λόγω φαινομένου, όπου για 

τις χώρες – προορισμού είναι οι υψηλού κόστους επενδύσεις και η έλλειψη 

παγκόσμιων κανονισμών παροχής υπηρεσιών υγείας πιστοποίησης και 

διαπίστευσης. Επίσης, για τον τουρίστα υγείας τα αρνητικά είναι α) η μη 
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γνώση των καλύτερων υγειονομικών κέντρων προκειμένου να επιλέξει 

σωστά, β) μέρος του κόστους των υπηρεσιών αρκετές φορές δεν καλύπτεται 

από το ασφαλιστικά ταμεία του ασθενή,  γ) η απόσταση μπορεί να 

επιβαρύνει την υγεία του και δ) η μη τακτική παρακολούθηση από τον 

υπεύθυνο ιατρό που χειρούργησε τον ασθενή για παράδειγμα. Παρόλα τα 

μειονεκτήματα, ο ιατρικός τουρισμός είναι ένας κλάδος διεθνής, δυναμικός 

και ταχύτατα εξελισσόμενος. Αναμφίβολα αποτελεί μια ιδιαίτερα 

αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως, με τα τελευταία χρόνια 

να διέπεται από αυξημένη ζήτηση. 

Οι κύριοι λόγοι της αύξησης είναι το χαμηλό κόστος υγειονομικής 

περίθαλψης σε κάποιες χώρες σε σύγκριση με τις αναπτυγμένες  χώρες, η 

ευκολία και τα μειωμένα κόστη στις μετακινήσεις, οι διαφορές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και η βελτίωση του ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού  και των προτύπων ποιότητας των υπηρεσιών σε πολλές 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

Για παράδειγμα αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν επενδύσει σημαντικά 

στον ιατρικό τουρισμό είναι η Ταϋλάνδη, η Ινδία, η Μαλαισία και οι 

Φιλιππίνες. Επιπλέον, ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο 

και η Κύπρος  αναπτύσσουν τον εν λόγω κλάδο. Τέλος, χώρες της Ν. 

Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής επιδεικνύουν σημαντική πρόοδο στον 

ιατρικό τουρισμό.  

 Επιπλέον, η προώθηση του προϊόντος της υγείας στους τουρίστες θα 

πρέπει να γίνεται μέσω προβολής της χώρας και των προσφερόμενων 

υγειονομικών υπηρεσιών αυτής, συμμετέχοντας σε παγκόσμια και διεθνή 

συνέδρια. Επίσης, ιδιαίτερα βοηθητική θα ήταν η συνεργασία με 

ταξιδιωτικούς πράκτορες και ιστοσελίδες που θα προβάλουν τα νοσοκομεία 

και τα ξενοδοχεία, δημιουργώντας ελκυστικά πακέτα υγείας για τους 

τουρίστες.  

Όσον αφορά τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, το νομοθετικό πλαίσιο 

αυτού έχει την αρχή του το 1920 και επί έτη γίνεται προσπάθεια καθιέρωσης 

ενός πιο ξεκάθαρου πλαισίου με την αρωγή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 
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Ωστόσο, η χώρα μας έχει όλες τις προοπτικές να αναπτύξει σημαντικά τον 

ιατρικό τουρισμό, μέσω συγκεκριμένων και στοχευμένων πολιτικών. 

Διαθέτει κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες και μεσογειακό περιβάλλον, 

νοσοκομειακές και ξενοδοχειακές υποδομές καθώς και άρτια εξειδικευμένο 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης, ως ταξιδιωτικός προορισμός 

διαθέτει φυσικό πλούτο, ιστορική και πολιτιστική κληρονομία που την 

καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Στην σημερινή οικονομική κατάσταση που 

έχει περιέλθει η Ελλάδα, το εν λόγω πεδίο θα προσφέρει σημαντική 

ανάκαμψη.  
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Β΄ Ειδικό μέρος 

Εμπειρική Προσέγγιση 
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Κεφάλαιο 6ο Σκοπός και Μεθοδολογία Έρευνας 

6.1. Σκοπός Έρευνας  

Πρωταρχικός σκοπός της εν λόγω διδακτορικής διατριβής ήταν η καταγραφή 

και ανάλυση των γνώσεων και αντιλήψεων των ελλήνων ξενοδόχων, σχετικά με 

τις σύγχρονες διαστάσεις και προοπτικές του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα.  

 Ειδικότερα, διερευνήθηκαν θέματα υποδομών, οργάνωσης και λειτουργίας 

του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα, προοπτικών ανάπτυξης καθώς και 

επενδύσεων. Επιπλέον, μελετήθηκε η δυναμική που έχει η Ελλάδα ώστε να 

επιφέρει την ικανοποίηση στις τάξεις των επισκεπτών σε σχέση με τον 

ιατρικό τουρισμό.  

Ερευνητικές Υποθέσεις 

Οι ερευνητικές υποθέσεις της εν λόγω διδακτορικής διατριβής βασίστηκαν 

στην διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των ξενοδόχων σχετικά με τον 

ιατρικό τουρισμό.  

Υπόθεση 1: Η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα θα 

βοηθήσει την ανάπτυξη και την οικονομία των τοπικών κοινωνιών αλλά και 

της χώρας με την υπάρχουσα οικονομική κρίση; 

Υπόθεση 2: Η Ελλάδα και οι τοπικές κοινωνίες δύναται να υποστηρίξουν 

(κατάλληλες υποδομές και εγκαταστάσεις) την ανάπτυξη του ιατρικού 

τουρισμού; 

Υπόθεση 3: Η πολιτεία παρέχει κίνητρα και υποστήριξη για την ανάπτυξη 

του ιατρικού τουρισμού;     

Υπόθεση 4: Οι ξενοδόχοι στο χώρο του τουρισμού είναι ενημερωμένοι 

και διατεθειμένοι να επενδύσουν για τον ιατρικό τουρισμό; 

Υπόθεση 5: Η τοποθεσία των ξενοδοχείων και τα κοινωνικο-

δημογραφικά χαρακτηριστικά των στελεχών των ξενοδοχείων επηρεάζουν 

την αντίληψη τους σχετικά με την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού; 
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6.2.   Μεθοδολογία της έρευνας 

Η μεθοδολογία, η οποία ακολουθήθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η 

εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας διδακτορικής διατριβής  παρουσιάζεται 

στη εν λόγω ενότητα:  

 

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ  

Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με 

τον ιατρικό τουρισμό σε διεθνή και ευρωπαϊκό επίπεδο και εν συνεχεία 

σχεδιάστηκε η έρευνα. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις ξενοδοχειακές μονάδες της 

χώρας και όχι στις μονάδες παροχής υγειονομικών υπηρεσιών και στους χρήστες 

υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού.  Το ερωτηματολόγιο που δομήθηκε για το σκοπό 

της μελέτης, χρησιμοποιήθηκε αρχικά πιλοτικά για τη συλλογή δεδομένων σε 

μικρό δείγμα (20 στελέχη ξενοδοχείων), προκειμένου να σχεδιαστεί ένα σύνθετο 

ερωτηματολόγιο για την κάλυψη των αναγκών της πρωτογενούς έρευνας.  

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Σκοπός του εν λόγω σταδίου ήταν η καταγραφή των σκοπών της μελέτης 

σύμφωνα με τον σχεδιασμό αυτής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε διεξοδική 

μελέτη στην απαιτούμενη βιβλιογραφία όσον αφορά τον ιατρικό τουρισμό στο 

εξωτερικό, την υπάρχουσα κατάσταση του εν λόγω θέματος στην Ελλάδα και την 

δυνατότητα ανάπτυξης αυτού.    

Σχεδιασμός και  Εγκυρότητα Ερωτηματολογίου  

Η δόμηση του ερωτηματολογίου, βασίστηκε στην ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία καθώς δεν υπάρχει σχετικό έγκυρο προτυποποιημένο εργαλείο 

μέχρι στιγμής που να εμπεριέχει τις προαναφερθείσες ερευνητικές υποθέσεις. 

Ωστόσο, έπειτα από την μελέτη της βιβλιογραφίας, πάρθηκαν προσωπικές 

συνεντεύξεις από 5 στελέχη ξενοδοχείων με σκοπό τη διατύπωση ερωτήσεων και 

αντιλήψεων, σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα. Εν συνεχεία 
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σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο και προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρο 

πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε 20 στελέχη ξενοδοχείων. 

Σκοπός αυτού του βήματος ήταν: 

 Εάν το περιεχόμενο των ερωτήσεων είναι κατανοητό στο δείγμα, 

 Εάν οι ερωτήσεις υποστηρίζουν το θέμα σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό στην 

Ελλάδα, 

 Εάν οι απαντήσεις που έχουν προβλεφθεί καλύπτουν τις απαντήσεις του 

δείγματος ή θα πρέπει να δημιουργηθούν και νέες. 

Έτσι το δομημένο ερωτηματολόγιο αποστάλθηκε με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο σε 20 στελέχη ξενοδοχείων, ζητώντας από αυτούς να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις, αλλά κυρίως να σημειώσουν τις παρατηρήσεις τους ως προς το 

περιεχόμενο και την κατανόηση των ερωτήσεων, την πληρότητα των απαντήσεων 

καθώς και εάν πρότειναν επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.  

Από τα 20 ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν τα 17 στα οποία οι ερωτώμενοι είχαν 

σημειώσει τις απαραίτητες παρατηρήσεις τους. Στην συνέχεια, 

πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή των δεδομένων σε Η/Υ και ο ποιοτικός τους 

έλεγχος, προκειμένου να διεξαχθεί η στατιστική τους επεξεργασία και να 

αναδομηθεί  το ερωτηματολόγιο της μελέτης.   

Έπειτα από τον έλεγχο των ερωτηματολογίων του πιλοτικού σταδίου, και 

εφόσον πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές σε αυτό,  το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε εν τέλει στην έρευνα παρουσιάζεται στην 

επόμενη ενότητα.    
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Δομή Ερωτηματολογίου 

Ακολούθως πραγματοποιείται μια περιγραφή του ερωτηματολογίου: 

Α) Ατομικά Στοιχεία:  

Στοιχεία επιχείρησης, φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή 

κατάσταση, θέση στο φορέα/επιχείρηση, έτη προϋπηρεσίας στο κλάδο, 

αντικείμενο τουριστικών υπηρεσιών. 

 Β) Γενικές Ερωτήσεις: 

 Αντιλήψεις του δείγματος σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση 

(υποδομές τοπικής κοινωνίας και χώρας, ύπαρξης κινήτρων και υποστήριξη 

από την πολιτεία) για τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα 

 Δυνατότητα ανάπτυξης και προοπτικής του ιατρικού τουρισμού.  

Γ) Ειδικές Ερωτήσεις:  

 Διάθεση από τους επιχειρηματίες για επενδύσεις στον ιατρικό τουρισμό,  

 Ενίσχυση επιχειρήσεων μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ  

Έπειτα από την πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου διεξήχθη 

πρωτογενής έρευνα  σε όλα τα ξενοδοχεία 5 αστέρων της χώρας (337 στον 

συνολικό τους αριθμό). Ωστόσο, συλλέχθηκαν 217 ερωτηματολόγια, από τα 

οποία τα 25 ερωτηματολόγια αφαιρέθηκαν από την έρευνα καθώς δεν είχαν 

απαντηθεί ολόκληρα και αυτό θα επηρέαζε τα αποτελέσματα αυτής. Έτσι 

συνολικά εισήχθησαν στην μελέτη 192 τα οποία ήταν πλήρη. Το ποσοστό 

ανταπόκρισης ήταν 53%. 

Η έρευνα είχε απογραφικό χαρακτήρα και η χρονική περίοδος συλλογής 

των ερωτηματολογίων ήταν από τον Ιανουάριο 2012 έως και τον Δεκέμβριο 

2012.  

Η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής 

αποστολής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ξενοδοχείων, με την 
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επισήμανση η απάντηση σε αυτό να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

του ερευνητή. Επιπλέον, έπειτα από την αποστολή του ερωτηματολογίου 

ακολουθούσε επικοινωνία με τα ξενοδοχεία σχετικά με μια σύντομή 

ενημέρωση για τον ιατρικό τουρισμό.    

 

 

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ  

Καταχώρηση Ερωτηματολόγιων  

Στο τελευταίο στάδιο πραγματοποιήθηκε συλλογή και εισαγωγή των 

δεδομένων στο στατιστικό πακέτο S.P.S.S. 19 (Statistical Package for Social 

Sciences),  αλλά και το στατιστικό πακέτο STATA 9, με σκοπό να γίνει 

ποιοτικός έλεγχος των δεδομένων και στην συνέχεια να εξαχθούν τα 

αποτελέσματα της έρευνας. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν καταχωρήθηκαν σε μια 

νέα βάση δεδομένων του στατιστικού πακέτου και πραγματοποιήθηκε μια 

γρήγορη στατιστική ανάλυση προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν λάθη στην 

εισαγωγή των ερωτηματολόγιων και άμεση διόρθωση αυτών.   

Στατιστική επεξεργασία 

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων που πραγματοποιήθηκε είναι η 

ακόλουθη: 

Α) Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική 

 Παρουσίαση περιγραφικών αποτελεσμάτων με τη μορφή ποσοστιαίων 

κατανομών όλων των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου σχετικά με τον 

ιατρικό τουρισμό.  

 Σύγκριση των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος με τις 

αντιλήψεις τους όσον αφορά τον ιατρικό τουρισμό. Ταυτόχρονα, 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας των μεταβλητών με την μέθοδο chi 

square (x2) ή Fisher exact test για τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται υπό 

την μορφή ποσοστιαίων κατανομών.  

 Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης με τη χρήση του 



84 

 

συντελεστή Spearman στις γενικές και ειδικές ερωτήσεις. Για την ερμηνεία 

του συντελεστή χρησιμοποιήθηκαν οι οδηγίες του Cohen, οι όποιες 

επισημαίνουν πως η συσχέτιση 0,10 είναι μικρή, 0,30 είναι μέτρια και 0,50 

μεγάλη.    

B) Οικονομετρικές μετρήσεις 

 Στην μελέτη διεξήχθησαν οικονομετρικές μετρήσεις. Ο ερευνητής 

χρησιμοποίησε την ικανοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων με την 

απόδοση τους στον ιατρικό τουρισμό ως εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ η 

μεταβλητή σε σχέση με την εκπαίδευση του προσωπικού και η υποστήριξη 

της τοπικής κοινωνίας αποτέλεσαν τις ανεξάρτητες μεταβλητές.  

Οι μεταβλητές βασίστηκαν σε Likert scale με τη μορφή της αύξουσας 

σειράς (1: Λίγο, 2: Μέτρια, 3: Πολύ, 4: Πάρα Πολύ), ενώ εφαρμόστηκε και η 

διαδικασία της τακτικής λογιστικής παλινδρόμησης (ordinal logistic 

regression) στην οικονομετρική ανάλυση με δεδομένο ότι η μεταβλητή ήταν 

τακτική.  

Η οικονομετρική διερεύνηση των Διχοτομικών Εξαρτημένων 

Μεταβλητών της έρευνας, βασίστηκε στην εφαρμογή της Μεθόδου Multiple 

Logistic Regression. Η τελική επιλογή των υποδειγμάτων, βασίστηκε στο 

βαθμό κατά τον οποίον είναι συνεπής με το θεωρητικό υπόβαθρο. Οι 

συνεχείς, διατεταγμένες και διχοτομικές ανεξάρτητες μεταβλητές της 

έρευνας διαχειρίστηκαν στα υποδείγματα ως είχαν, ενώ από τις ονομαστικές 

μεταβλητές με k κατηγορίες, δημιουργήθηκαν k-1 Dummy Variables.  

Βάσει του μέτρου McFadden R2, αξιολογήθηκε ο βαθμός κατά τον οποίον, 

οι στατιστικά σημαντικές μεταβλητές στα υποδείγματα είναι σε θέση να 

ερμηνεύσουν ικανοποιητικά την εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ βάσει του 

Likelihood Ratio Test, αξιολογήθηκαν τα πλήρη υποδείγματα σε σχέση με τα 

υποδείγματα τα οποία δεν περιείχαν ανεξάρτητες μεταβλητές.  

Τα υποδείγματα σε Οικονομετρικούς Όρους αξιολογήθηκαν ως προς την 

εγκυρότητα και ερμηνευτική τους αξία, με το Hosmer & Lemeshow 

Goodness of Fit Criterion (αξιολόγηση της καλής προσαρμογής του 
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υποδείγματος στα δεδομένα), το Link Test (μελέτη της ύπαρξης σφάλματος 

εξειδίκευσης) και το ROC Curve (αξιολόγηση της ερμηνευτικής αξίας).  

Για τις διατεταγμένες εξαρτημένες μεταβλητές της ανάλυσης 

εφαρμόστηκε η μέθοδος Multiple Ordinal Logistic Regression. Τα 

υποδείγματα, αξιολογήθηκαν με βάση το Likelihood Ratio Test, McFadden 

R2 και το Link Test, καθώς το Στατιστικό Πακέτο STATA 9 με το οποίο 

πραγματοποιήθηκε η ανάλυση δεν παρέχει άλλα διαγνωστικά. 
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Κεφάλαιο 7o Αποτελέσματα Έρευνας 

7.1. Περιγραφική στατιστική  

7.1.1. Κοινωνικοδημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν τα περιγραφικά χαρακτηριστικά του 

δείγματος και συγκεκριμένα οι περιφέρειες και  τοποθεσίες στις οποίες ανήκουν 

τα ξενοδοχεία του δείγματος καθώς και τα κοινωνικοδημογραφικά 

χαρακτηριστικά των στελεχών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια.  

Α) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Πίνακας 1: Περιφέρειες στις οποίες ανήκουν τα ξενοδοχεία του δείγματος 

 Ν % 
Μακεδονία - Ήπειρος 30 15,6 
Θεσσαλία 8 4,2 
Ιόνια Νησιά 9 4,7 
Δυτική - Στερεά 
Ελλάδα 

13 6,8 

Πελοπόννησος 8 4,2 
Αιγαίο 48 25,0 
Κρήτη 39 20,3 
Αττική 37 19,3 
ΣΥΝΟΛΟ 192 100,0 

 

Τα ξενοδοχεία κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με την περιφέρεια στην 

οποία ανήκουν προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιπλέον ανάλυση στις 

παρακάτω ενότητες. Συγκεκριμένα, ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις τοποθεσίες 

των ξενοδοχείων σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Η 

πλειοψηφία των ξενοδοχείων που απάντησε στο ερωτηματολόγιο προέρχεται 

από την Αθήνα (19,3%) και ακολουθούν τα ξενοδοχεία των Δωδεκανήσων 

(14,6%) και των Κυκλάδων (10,4%).  
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Πίνακας 2: Τοποθεσία ξενοδοχείων 

Νομοί Ν % 
Αττικής 37 19,3 
Θεσσαλονίκης 9 4,7 
Ηρακλείου 19 9,9 
Έβρου 3 1,6 
Δωδεκανήσου 28 14,6 
Ευρυτανίας 2 1,0 
Κυκλάδων 20 10,4 
Αργολίδας 2 1,0 
Μαγνησίας 6 3,1 
Αρκαδίας 1 0,5 
Αχαΐας 3 1,6 
Βοιωτίας 4 2,1 
Λάρισας 1 0,5 
Κέρκυρας 5 2,6 
Εύβοιας 3 1,6 
Ζακύνθου 2 1,0 
Θεσπρωτίας 1 0,5 
Ιωαννίνων 2 1,0 
Καβάλας 2 1,0 
Κρήτης 2 1,0 
Λακωνίας 1 0,5 
Μεσσηνίας 3 1,6 
Λασιθίου 9 4,7 
Ρεθύμνου 5 2,6 
Χανίων 4 2,1 
Κεφαλληνίας 2 1,0 
Χαλκιδικής 12 6,3 
Πιερίας 1 0,5 
Τρικάλων 1 0,5 
Φθιώτιδας 1 0,5 
Κορινθίας 1 0,5 
ΣΥΝΟΛΟ 192 100,0 
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Διάγραμμα 1: Τοποθεσία ξενοδοχείων 

 

 

Β) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι απαντήσεις που δόθηκαν στα 

ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στα ξενοδοχειακά στελέχη. Αρχικά 

παρουσιάζονται τα δημογραφικά των ερωτώμενων. 

Πίνακας 3: Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 Ν %  

Φύλο  

Γυναίκες 40 20,8% 

Άνδρες 152 79,2% 

Ηλικία  

20-35 38 19,8% 

36-45 72 37,5% 

46-55 76 39,6% 

56+ 6 3,1% 

Εκπαίδευση  

Λύκειο-Κολέγιο 12 6,3% 
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Πανεπιστήμιο 105 54,7% 

Μεταπτυχιακό 75 39,1% 

Οικογενειακή κατάσταση  

Ελεύθερος 41 21,4% 

Παντρεμένος 140 72,9% 

Χήρος 2 1,0% 

Διαζευγμένος 9 4,7% 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 3 η αναλογία ανδρών και γυναικών είναι 79,2% 

και 20,8% αντίστοιχα. Το 39,6% των στελεχών έχει ηλικία από 46-55 ετών, 

το 37,5% είναι από 36-45 ετών, το 19,8% είναι μεταξύ 20 και 35 ετών και το 

υπόλοιπο 3,1% είναι άνω των 56 ετών.  

Σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των στελεχών, το 54,7% διαθέτει 

πανεπιστημιακό πτυχίο, το 39,1% έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα και το 

υπόλοιπο 6,3% είναι απόφοιτοι λυκείου-κολεγίου.  

Στο θέμα της οικογενειακής κατάστασης των στελεχών, το 72,9% είναι 

έγγαμο, το 21,4% άγαμοι, το 4,7% είναι χωρισμένοι και το 1% είναι χήροι.   

 

Διάγραμμα 2: Φύλο 
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Διάγραμμα 3: Ηλικία  

 

Διάγραμμα 4: Εκπαίδευση 
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Διάγραμμα 5: Οικογενειακή κατάσταση 

 

Πίνακας 4: Χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο 

 Ν % 

5-10 46 24,0 

11-20 69 35,9 

21-30 31 16,1 

31+ 46 24,0 

Σύνολο 192 100,0 

 

Το 35,9% των στελεχών του ξενοδοχειακού κλάδου έχει από 11-20 χρόνια 

προϋπηρεσία στον κλάδο, το 24% από 5-10 έτη, ένα ακόμα 24% έχει πάνω 

από 31 έτη και το υπόλοιπο 16,1% έχει από 21 -30 έτη.  
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Διάγραμμα 6: Χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο 

 

 

Πίνακας 5: Θέση στο φορέα/επιχείρηση 

 Ν % 

Πρόεδρος- Διευθύνων Σύμβουλος 53 28,5 

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 3 1,6 

Διευθυντής/Προϊστάμενος 115 61,8 

Άλλο 15 8,1 

Σύνολο  186 100,0 

 

Παρατηρείτε ότι το 61,8% των στελεχών του δείγματος κατέχει θέση 

διευθυντή/προϊσταμένου, το 28,5% είναι πρόεδροι-διευθύνοντες σύμβουλοι, 

το 1,6% είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το 8,1% διαθέτει 

διαφορετική θέση από τις παραπάνω στην επιχείρηση. 
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Διάγραμμα 7: Θέση στο φορέα/επιχείρηση 

 

Πίνακας 6: Αντικείμενο τουριστικών υπηρεσιών 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 
 Ν % Ν % 
Γενικός τουρισμός 175 91,1 17 8,9 
Ιαματικά λουτρά 3 1,6 189 98,4 
Spa 74 38,5 118 61,5 
Κοσμετική Ιατρική 1 0,5 191 99,5 
Δραστηριότητες Ευεξίας 55 28,6 137 71,4 

 

Σύμφωνα με τα ξενοδοχειακά στελέχη του δείγματος το αντικείμενο των 

τουριστικών υπηρεσιών  που προσφέρονται από τα ξενοδοχεία/φορείς είναι ο 

γενικός τουρισμός (91,1%)  και στην συνέχεια ακολουθούν οι υπηρεσίες Spa 

(38,5%), οι δραστηριότητες ευεξίας (28,6%), στη τέταρτη θέση έχουμε τα 

ιαματικά λουτρά (1,6%), στην πέμπτη θέση την κοσμετική ιατρική (0,5%). 
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Διάγραμμα 8: Αντικείμενο τουριστικών υπηρεσιών 
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Γ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Στην εν λόγω ενότητα θα παρουσιαστούν οι ερωτήσεις σχετικά με τις 

αντιλήψεις των στελεχών των ξενοδοχείων σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό 

που αφορούν την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, την ύπαρξη υποδομής για 

την υποστήριξη αυτού και τα κίνητρα της πολιτείας. 

Ειδικότερα: 

   Το 93,8% των στελεχών δήλωσε ότι η ξενοδοχειακή επιχείρηση στην 

οποία απασχολείται έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση, το 4,7% 

ήταν αρνητικό και το 1,6% δεν γνώριζε ή δεν ήθελε να απαντήσει (πίνακας 

8-5).  

Πίνακας 7: Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επιχείρηση 

 % Ν 

Όχι 9 4,7 

Ναι 180 93,8 

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 3 1,6 

Σύνολο 192 100,0 
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Διάγραμμα 9: Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επιχείρηση 

 

Πίνακας 8: Η Συμβολή του Ιατρικού Τουρισμού 

 Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Δεν 
ξέρω/δεν 
απαντώ 

 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Ο ιατρικός τουρισμός θα 
μπορούσε να συμβάλει 
θετικά στην οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής; 

0 0,0% 17 8,9% 108 56,3% 65 33,9% 2 1,0% 

Πιστεύετε ότι ο ιατρικός 
τουρισμός μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη 
του τουρισμού στη χώρα; 

0 0,0% 4 2,1% 87 45,3% 101 52,6% 0 0,0% 

 

Παρατηρείτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών υποστηρίζει ότι 

ο ιατρικός τουρισμός θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής (90,2=56,3%+33,9%) και στην ανάπτυξη του 

τουρισμού στην χώρα (97,2%=45,3% +52,6%).  
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Διάγραμμα 10: Η Συμβολή του Ιατρικού Τουρισμού 

 

 

Πίνακας 9: Υποστήριξη από την τοπική αγορά 

 Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

 Ν % Ν % Ν % Ν % 

Μπορεί η τοπική αγορά να 
υποστηρίξει τον ιατρικό 
τουρισμό με σχετικές 
υποδομές(τράπεζες, χώροι 
αναψυχής, διαμονής κ.α.); 

16 8,3% 27 14,1% 66 34,4% 83 43,2% 

 

Το 77,6% (34,4%+43,2%) των στελεχών θεωρεί ότι η τοπική αγορά 

μπορεί να υποστηρίξει τουλάχιστον πολύ τον ιατρικό τουρισμό σχετικά με 

τις υποδομές, το 14,1% θεωρεί ότι σε μέτριο βαθμό μπορεί να υποστηρίξει 

τον ιατρικό τουρισμό και το 8,3% σε μικρό βαθμό.  
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Διάγραμμα 11: Υποστήριξη από την τοπική αγορά 

 

 

Πίνακας 10:  Τρόποι ενίσχυσης του ιατρικού τουρισμού 

 Όχι Ναι 

 Ν % Ν % 

Φοροαπαλλαγές 129 71,7% 51 28,3% 

Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 83 46,1% 97 53,9% 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 99 55,0% 81 45,0% 

Χρηματοδότηση δράσεων 103 57,2% 77 42,8% 

Συνεργασία με τράπεζες 136 75,6% 44 24,4% 

Άλλο 136 75,6% 44 24,4% 
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Το 53,9% των στελεχών θεωρεί ότι αυτή την στιγμή ο ιατρικός τουρισμός 

στην χώρα ενισχύεται μέσω επενδύσεων σε εγκαταστάσεις, το 45% αναφέρει 

εκπαιδευτικά σεμινάρια, το 42,8% με την χρηματοδότηση δράσεων, το 

28,3% με φοροαπαλλαγές, το 24,4% με την συνεργασία των τραπεζών και το 

24,4% με άλλους τρόπους (καλή γνώση των προσφερόμενων ιατρικών 

υπηρεσιών, δυνατότητα ιατρικών υπηρεσιών σε ξενοδοχεία, συνέδρια, 

μάρκετινγκ, προβολή της χώρας, υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση).  

Διάγραμμα 12: Τρόποι ενίσχυσης του ιατρικού τουρισμού 

 

 

Πίνακας 11: Χρηματοδότηση από την πολιτεία για τις ανάγκες του ιατρικού τουρισμού 

 Ν % 

Όχι 94 49,0 

Ναι 26 13,5 

Δεν ξέρω/ δεν 
απαντώ 

72 37,5 

Σύνολο 192 100,0 
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Το 49% των στελεχών ήταν αρνητικό στο αν υπάρχει χρηματοδότηση από 

την πολιτεία για τις ανάγκες του ιατρικού τουρισμού ενώ το 37,5% δεν 

γνωρίζει/δεν απαντά στο θέμα αυτό και μόνο το 13,5% ήταν θετικό.  

Διάγραμμα 13: Χρηματοδότηση από την πολιτεία για τις ανάγκες του ιατρικού τουρισμού 

 

 

Πίνακας 12: Αξιολόγηση των προδιαγραφών για τις εγκαταστάσεις του ιατρικού 

τουρισμού 

 Ν % 

Λίγο 21 10,9 

Μέτρια 55 28,6 

Πολύ 62 32,3 

Πάρα πολύ 17 8,9 

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 37 19,3 

Σύνολο 192 100,0 
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Το 41,2% (32,3%+8,9%) των στελεχών αξιολογεί ως τουλάχιστον πολύ 

υψηλές τις προδιαγραφές  των εγκαταστάσεων του ιατρικού τουρισμού, το 

28,6% ως μέτριες, το 10,9% ως χαμηλού επιπέδου και ένα σημαντικό 

ποσοστό της τάξης του 19,3% δεν γνωρίζει ή δεν ήθελε να απαντήσει.  

Διάγραμμα 14: Αξιολόγηση των προδιαγραφών για τις εγκαταστάσεις του ιατρικού 

τουρισμού 

 

 

Πίνακας 13: Συνεργασία της Ελλάδας με άλλες χώρες για την ανάπτυξη του ιατρικού 

τουρισμού   

 Ν % 

Λίγο 76 39,6 

Μέτρια 50 26,0 

Πολύ 12 6,3 

Πάρα πολύ 4 2,1 

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 50 26,0 

Σύνολο 192 100,0 
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Μόνο το 8,4% (6,3%+2,1) των στελεχών δήλωσε ότι η Ελλάδα 

συνεργάζεται τουλάχιστον πολύ με άλλες χώρες για την ανάπτυξη του 

ιατρικού τουρισμού, το 26% δήλωσε σε μέτριο επίπεδο, το 39,6% σε χαμηλό 

επίπεδο και ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 26% δεν γνωρίζει ή δεν 

ήθελε να απαντήσει.  

Διάγραμμα 15: Συνεργασία της Ελλάδας με άλλες χώρες για την ανάπτυξη του ιατρικού 

τουρισμού   
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Πίνακας 14: Αξιολόγηση υποδομών ανάλογα με την δραστηριότητα   

 Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

 Ν % Ν % Ν % Ν % 

Ιαματικά λουτρά 11 5,9% 108 57,4% 57 30,3% 12 6,4% 

Spa 4 2,1% 30 15,6% 103 53,6% 55 28,6% 

Μονάδες αιμοκάθαρσης 36 22,8% 96 60,8% 17 10,8% 9 5,7% 

Κοσμετική Ιατρική 32 20,5% 81 51,9% 36 23,1% 7 4,5% 

Οφθαλμολογικές 
υπηρεσίες 

44 26,3% 56 33,5% 66 39,5% 1 ,6% 

Δραστηριότητες ευεξίας 4 2,3% 50 28,7% 80 46,0% 40 23,0% 

 

Το 82,2% των στελεχών αξιολογεί ως τουλάχιστον πολύ καλές τις 

υποδομές για την δραστηριότητα Spa, το 69% για τις δραστηριότητες 

ευεξίας, το 40,1% για τις οφθαλμολογικές υπηρεσίες, το 36,7% για τα 

ιαματικά λουτρά, το 27,6% για την κοσμετική ιατρική και το 16,5% για τις 

μονάδες αιμοκάθαρσης (τα ποσοστά έχουν προκύψει από την πρόσθεση των 

κατηγοριών ‘πολύ’ & ‘πάρα πολύ’). Επιπλέον δηλώθηκαν ως 

δραστηριότητες τα κέντρα υποβοηθούμενης παραγωγής (1 άτομο) και οι 

μονάδες εξωσωματική γονιμοποίησης (4 άτομα). Για τις δύο τελευταίες 

περιπτώσεις οι υποδομές αξιολογήθηκαν ως πάρα πολύ καλές.  
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Διάγραμμα 16: Αξιολόγηση υποδομών ανάλογα με την δραστηριότητα   

 

 

Πίνακας 15: Βαθμολόγηση της επιθυμίας για αλλαγή –βελτίωση ανάλογα με την 

δραστηριότητα   

 Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

 Ν % Ν % Ν % Ν % 

Ιαματικά λουτρά 7 3,8% 23 12,6% 77 42,3% 75 41,2% 

Spa 14 9,8% 53 37,1% 46 32,2% 30 21,0% 

Μονάδες 
αιμοκάθαρσης 

5 2,9% 15 8,8% 53 31,2% 97 57,1% 

Κοσμετική 
Ιατρική 

5 3,0% 18 11,0% 60 36,6% 81 49,4% 

Οφθαλμολογικές 
υπηρεσίες 

5 3,1% 20 12,5% 102 63,8% 33 20,6% 

Δραστηριότητες 
ευεξίας 

6 3,5% 35 20,3% 85 49,4% 46 26,7% 
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Το 53,2% των στελεχών έχει τουλάχιστον πολύ έντονη την επιθυμία για 

βελτιώσεις  για την δραστηριότητα του Spa, το 76,1% για τις δραστηριότητες 

ευεξίας, το 84,4% για τις οφθαλμολογικές υπηρεσίες, το 83,5% για τα 

ιαματικά λουτρά, το 86% για την κοσμετική ιατρική και το 88,3% για τις 

μονάδες αιμοκάθαρσης (τα ποσοστά έχουν προκύψει από την πρόσθεση των 

κατηγοριών ‘πολύ’ & ‘πάρα πολύ’). Επιπλέον δηλώθηκαν ως 

δραστηριότητες οι μονάδες εξωσωματική γονιμοποίησης (4 άτομα). Για την 

τελευταία περίπτωση η επιθυμία για βελτίωση είναι πάρα πολύ μεγάλη.  

Διάγραμμα 17: Βαθμολόγηση της επιθυμίας για αλλαγή –βελτίωση ανάλογα με την 

δραστηριότητα   
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Πίνακας 16: Παροχή άλλων υπηρεσιών στις τουριστικές εγκαταστάσεις 

 Όχι Ναι 

 Ν % Ν % 

Καμία - Άμεση Αποχώρηση 143 84,6% 26 15,4% 

Περιήγηση στον οργανωμένο 
χώρο των λουτρών 

98 58,0% 71 42,0% 

Επίσκεψη στα γύρω χωριά 85 50,3% 84 49,7% 

Φαγητό σε τοπικά εστιατόρια 
και ταβέρνες 

73 43,2% 96 56,8% 

Άλλο 143 84,6% 26 15,4% 

 

Το 56,8% των στελεχών αναφέρει ότι εκτός  από τις τουριστικές 

υπηρεσίες παρέχονται συμπληρωματικά και υπηρεσίες φαγητού σε τοπικά 

εστιατόρια και ταβέρνες, το 49,7% αναφέρει επισκέψεις στα γύρω χωριά, το 

42% αναφέρει περιήγηση στον οργανωμένο χώρο των λουτρών, το 15,4%  

αναφέρει ότι δεν προσφέρεται καμία επιπλέον υπηρεσία και ένα ακόμα 

15,4% αναφέρει διαφορετικού τύπου υπηρεσίες σε σχέση με τις 

προαναφερθείσες  (ψυχαγωγία, εκδρομές, τουριστικές υπηρεσίες).  
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Διάγραμμα 18: Παροχή άλλων υπηρεσιών στις τουριστικές εγκαταστάσεις 
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Δ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι απαντήσεις του δείγματος σε 

σχέση με την πρόθεση των ξενοδόχων για επενδύσεις στον ιατρικό τουρισμό, 

τις απόψεις αυτού ως προς τα προγράμματα ΕΣΠΑ και γενικότερα την 

ενημέρωση τους για το εν λόγω θέμα.  

Πίνακας 17: Επίπεδο βελτίωσης της τουριστικής κίνησης σε σχέση με παλαιότερα 

  Ν % 

Λίγο 39 20,6 

Μέτρια 50 26,5 

Πολύ 50 26,5 

Πάρα πολύ 45 23,8 

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 5 2,6 

Σύνολο 189 100,0 

 

Το 50,3% (26,5%+23,8%) των στελεχών θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί 

τουλάχιστον πολύ η τουριστική κίνηση σε σχέση με παλαιότερα, το 26,5% 

σε μέτριο βαθμό, το 20,6% λίγο και το υπόλοιπο 2,6% δεν γνωρίζει/δεν 

απάντησε.  
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Διάγραμμα 19: Επίπεδο βελτίωσης της τουριστικής κίνησης σε σχέση με παλαιότερα 

 

 

Πίνακας 18: Επιθυμία για επενδύσεις στον ιατρικό τουρισμό 

 Ν % 

Όχι 14 7.4 

Ναι 153 81 

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 22 11.6 

Σύνολο 189 100.0 

 

Η πλειοψηφία των στελεχών (81%) αξιολόγησε θετικά των επιθυμία για 

επενδύσεις στον ιατρικό τουρισμό, το 7,4% ήταν αρνητικό και το 11,6% δεν 

γνωρίζει/δεν απάντησε.  
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Διάγραμμα 20: Επιθυμία για επενδύσεις στον ιατρικό τουρισμό 

 

  

Πίνακας 19: Πιστοποίηση επιχειρήσεων για ενίσχυση από το ΕΣΠΑ 

 Ν % 

Όχι 13 6,8 

Ναι 115 60,2 

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 63 33,0 

Σύνολο 191 100,0 

 

Η πλειοψηφία των στελεχών (60,2%) απάντησε θετικά ότι έχουν 

πιστοποιηθεί επιχειρήσεις για να λάβουν ενίσχυση από το ΕΣΠΑ, το 6,8% 

ήταν αρνητικό και το 33% δεν γνωρίζει/δεν απάντησε. 
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Διάγραμμα 21: Πιστοποίηση επιχειρήσεων για ενίσχυση από το ΕΣΠΑ 

 

 

Πίνακας 20: Προσπάθειες ένταξης προγραμμάτων του ιατρικού τουρισμού στο ΕΣΠΑ 

 Ν % 

Όχι 72 37,7 

Ναι 14 7,3 

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 105 55,0 

Σύνολο 191 100,0 

 

Το  37,7% των στελεχών  ανέφερε ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες 

ένταξης προγραμμάτων του ιατρικού τουρισμού στο ΕΣΠΑ, το 7,3% ήταν 

θετικό και το 55% δεν γνωρίζει/δεν απάντησε.  
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Διάγραμμα 22: Προσπάθειες ένταξης προγραμμάτων του ιατρικού τουρισμού στο ΕΣΠΑ 

 

 

Πίνακας 21: Προσέλκυση τουριστών μέσω επενδύσεων στον ιατρικό τουρισμό 

 Ν % 

Λίγο 3 1,6 

Μέτρια 5 2,6 

Πολύ 89 46,6 

Πάρα πολύ 93 48,7 

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 1 0,5 

Σύνολο 191 100,0 

Το 95,3% (46,6%+48,7%) των στελεχών θεωρεί ότι οι επενδύσεις στον 

ιατρικό τουρισμό θα βοηθήσουν τουλάχιστον πολύ στην προσέλκυση 

τουριστών, το 2,6% θεωρεί σε μέτριο βαθμό, το 1,6% λίγο και το 0,5% δεν 

γνωρίζει/δεν απαντά.  
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Διάγραμμα 23: Προσέλκυση τουριστών μέσω επενδύσεων στον ιατρικό τουρισμό 

 

 

Πίνακας 22: Συμβολή των επενδύσεων στον ιατρικό τουρισμό στην ανάπτυξη άλλων 

μορφών τουρισμού 

 Ν % 

Λίγο 8 4,2 

Μέτρια 7 3,7 

Πολύ 93 48,7 

Πάρα πολύ 83 43,5 

Σύνολο 191 100,0 

 

Το 92,2% (43,5%+48,7%) των στελεχών θεωρεί ότι είναι τουλάχιστον 

μεγάλη η συμβολή των επενδύσεων στον ιατρικό τουρισμό σε άλλες μορφές 

τουρισμού, το 3,7% θεωρεί σε μέτριο βαθμό και το 4,2% λίγο. 
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Διάγραμμα 24: Συμβολή των επενδύσεων στον ιατρικό τουρισμό στην ανάπτυξη άλλων 

μορφών τουρισμού 

 

  

Πίνακας 23: Συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις σχετικές 

με τον ιατρικό τουρισμό 

 Ν % 

Λίγο 46 24,9 

Μέτρια 13 7,0 

Πολύ 77 41,6 

Πάρα πολύ 29 15,7 

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 20 10,8 

Σύνολο 185 100,0 

Το 57,3% (15,7%+41,6%) των στελεχών θεωρεί ότι συμμετέχουν 

τουλάχιστον πολύ οι επιχειρήσεις σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις 

σχετικές με τον ιατρικό τουρισμό,  το 7% θεωρεί σε μέτριο βαθμό, το 24,9% 

λίγο και το 10,8% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.  
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Διάγραμμα 25: Συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις 

σχετικές με τον ιατρικό τουρισμό 

 

Πίνακας 24: Ικανοποίηση από την κίνηση του ιατρικού τουρισμού   

 Ν % 

Λίγο 108 58,7 

Μέτρια 32 17,4 

Πολύ 20 10,9 

Πάρα πολύ 2 1,1 

Δεν ξέρω/δεν 
απαντώ 

22 12,0 

Σύνολο 184 100,0 

 

Μόνο το 12% (1,1%+10,9%) των στελεχών είναι τουλάχιστον πολύ 

ικανοποιημένο από την κίνηση του ιατρικού τουρισμού,  το 17,4% σε μέτριο 

βαθμό, το 58,7% λίγο και το 12% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.  
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Διάγραμμα 26: Ικανοποίηση από την κίνηση του ιατρικού τουρισμού   

 

  

Πίνακας 25: Επίπεδο πληροφόρησης των τουριστών σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό 

 Ν % 

Λίγο 81 45,0 

Μέτρια 18 10,0 

Πολύ 49 27,2 

Πάρα πολύ 11 6,1 

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 21 11,7 

Σύνολο 180 100,0 

 

Το 33,3% (6,1%+27,2%) των στελεχών θεωρεί τουλάχιστον πολύ καλή 

την πληροφόρηση των τουριστών σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό, το  

10% σε μέτριο βαθμό, το 45% λίγο και το 11,7% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.  
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Διάγραμμα 27: Επίπεδο πληροφόρησης των τουριστών σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό. 

  

 

Πίνακας 26: Φορείς υπεύθυνοι  για την ενημέρωση των τουριστών σχετικά με τον 

ιατρικό τουρισμό 

 Όχι Ναι 

 Ν % Ν % 

Υπουργείο Τουρισμού – 
συναρμόδια Υπουργεία 

118 72,8% 44 27,2% 

Περιφέρεια-Δήμοι 121 74,7% 41 25,3% 

Επιχειρηματίες-Ιδιώτες 55 34,0% 107 66,0% 

Άλλοι Φορείς(ΜΚΟ, ΝΠΔΔ, 
ΝΠΙΔ) 

125 77,2% 37 22,8% 

Άλλο 109 67,3% 53 32,7% 
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Το 66% των στελεχών αναφέρει ότι οι επιχειρηματίες –ιδιώτες είναι 

υπεύθυνοι για την ενημέρωση των τουριστών σχετικά με τον ιατρικό 

τουρισμού, το 27,2% αναφέρει το υπουργείο τουρισμού-συναρμόδια 

υπουργεία, το 25,3% αναφέρει την περιφέρεια-δήμοι, το 22,8% αναφέρει 

άλλους φορείς (ΜΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) και το 32,7% αναφέρει άλλους 

υπεύθυνους (ειδικά γραφεία εξωτερικού-τουρισμού).  

Διάγραμμα 28: Φορείς υπεύθυνοι  για την ενημέρωση των τουριστών σχετικά με τον 

ιατρικό τουρισμό 
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Πίνακας 27: Τρόποι ενημέρωσης των τουριστών 

 Όχι Ναι 

 Ν % Ν % 

Με προωθητικές κινήσεις 
στα μέσα ενημέρωσης 

97 52,7% 87 47,3% 

Με συμμετοχή σε 
διεθνείς εκθέσεις 

40 21,7% 144 78,3% 

Ηλεκτρονικά (internet) 29 15,8% 155 84,2% 

Άλλο 143 77,7% 41 22,3% 

 

Το 78,3% των στελεχών αναφέρει ότι οι τουρίστες ενημερώνονται μέσω 

συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις, το 84,2% ηλεκτρονικά, το 47,3% με 

προωθητικές κινήσεις σε μέσα ενημέρωσης και το 22,3% με άλλους τρόπους 

(συμφωνίες-συνεργασίες με ειδικά γραφεία εξωτερικού).  
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Διάγραμμα 29: Τρόποι ενημέρωσης των τουριστών 

 

 

Πίνακας 28: Επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό 

 Ν % 

Λίγο 86 46,0 

Μέτρια 20 10,7 

Πολύ 52 27,8 

Πάρα πολύ 13 7,0 

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 16 8,6 

Σύνολο 187 100,0 

Το 34,8% (7%+27,8%) των στελεχών θεωρεί τουλάχιστον πολύ καλή την 

εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό, το  

10,7% σε μέτριο βαθμό, το 46% λίγο και το 7% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.  
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Διάγραμμα 30: Επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό 

 

Πίνακας 29: Επαφή με δομές υπηρεσιών υγείας της περιοχής στη περίπτωση εμφάνισης 

προβλήματος υγείας σε τουρίστα 

 Ν % 

Όχι 40 21,7 

Ναι 138 75,0 

Δεν ξέρω/δεν απαντώ 6 3,3 

Σύνολο 184 100,0 

 

 

Η πλειοψηφία των στελεχών (75%) απάντησε θετικά ότι έχουν έρθει σε 

επαφή με τις δομές υγείας της περιοχής τους για έκτατο γεγονός σε τουρίστα, 

το 21,7% ήταν αρνητικό και το 3,3% δεν γνωρίζει/δεν απάντησε.  
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Διάγραμμα 31: Επαφή με δομές υπηρεσιών υγείας της περιοχής στη περίπτωση 

εμφάνισης προβλήματος υγείας σε τουρίστα 

 

 

  

Πίνακας 30: Τομείς για επενδύσεις ιατρικό τουρισμό 

 Όχι Ναι 

 Ν % Ν % 

Θεραπευτικός τουρισμός 30 16,0% 157 84,0% 

Ιαματικός τουρισμός 33 17,6% 154 82,4% 

Τουρισμός φυσιοθεραπείας 49 26,2% 138 73,8% 

Τουρισμός υγιεινής διαβίωσης 32 17,1% 155 82,9% 

Τουρισμός ομορφιάς 70 37,4% 117 62,6% 

Θερμαλιστικός τουρισμός 93 49,7% 94 50,3% 
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Η πλειοψηφία των στελεχών, άνω του 80%, θεωρεί ότι η χώρα πρέπει να 

επενδύσει στο μέλλον στον θεραπευτικό τουρισμό, στον ιαματικό τουρισμό 

και στον τουρισμό υγιεινής διαβίωσης. Ακολουθεί ο τουρισμός της 

φυσιοθεραπείας με 73.8%, έπεται ο τουρισμός ομορφιάς με 62,6% και 

τελευταίο έχουμε τον θερμαλιστικό τουρισμό με 50,3%.  

 

Διάγραμμα 32: Τομείς για επενδύσεις ιατρικό τουρισμό 
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7.2. Επαγωγική Στατιστική 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των 

γενικών και ειδικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, σχετικά με τις 

αντιλήψεις για τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα σε σχέση με τις  

τοποθεσίες των ξενοδοχείων και τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά 

του δείγματος. Συγκεκριμένα θα συγκριθούν οι περιφέρειες στις οποίες 

ανήκουν τα ξενοδοχεία καθώς και το επίπεδο εκπαίδευση, τη θέση στο φορέα 

και τα έτη προϋπηρεσίας των στελεχών που συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια.  Οι ερωτήσεις που δεν σχετίστηκαν με τις περιφέρειες και 

τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν παρουσιάζονται.     

7.2.1. Σύγκριση Τοποθεσίας Ξενοδοχείου με γενικές ερωτήσεις 

Η ακόλουθη ανάλυση αναφέρεται στην σύγκριση της τοποθεσίας του 

ξενοδοχείου με τις γενικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου για τον ιατρικό 

τουρισμού. 

Η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί ότι μπορεί πάρα πολύ και πολύ η τοπική 

αγορά να υποστηρίξει τον ιατρικό τουρισμό με σχετικές υποδομές. Ωστόσο, το 

66,7% της περιφέρειας των Ιόνιων νησιών θεωρεί μέτρια την εν λόγω κατάσταση. 

Σημαντικά ήταν και τα ποσοστά στην απάντηση λίγο σε όλες τις περιφέρειες, με 

υψηλότερο αυτό της Πελοποννήσου. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά με τις περιφέρειες που ανήκουν τα ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 31: Υποστήριξη τοπικής αγοράς οπική αγορά να υποστηρίξει τον ιατρικό τουρισμό 
με σχετικές υποδομές(τράπεζες, χώροι αναψυχής, διαμονής κ.α.); 

Περιφέρειες Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
Μακεδονία - Ήπειρος 6,7% 6,7% 40,0% 46,7% 
Θεσσαλία 12,5% 25,0% 50,0% 12,5% 
Ιόνια Νησιά 11,1% 66,7% 0,0% 22,2% 
Δυτική - Στερεά Ελλάδα 7,7% 23,1% 23,1% 46,2% 
Πελοπόννησος 25,0% 12,5% 12,5% 50,0% 
Αιγαίο 8,3% 10,4% 41,7% 39,6% 
Κρήτη 7,7% 2,6% 33,3% 56,4% 
Αττική 5,4% 18,9% 35,1% 40,5% 
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Στο σύνολο τους τα ξενοδοχεία θεωρούν ότι η χώρα δεν ενισχύει τον 

ιατρικό τουρισμό μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια. Εξαίρεση αποτελούν οι 

περιφέρειες: Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος και Αττική.   Η ερώτηση 

έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τις περιφέρειες που ανήκουν τα 

ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 32: Ενίσχυση από την χώρα μέσω – Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων – τοποθεσία 

ξενοδοχείου 

Περιφέρειες ΟΧΙ ΝΑΙ 

Μακεδονία - Ήπειρος 51,7% 48,3% 
Θεσσαλία 14,3% 85,7% 
Ιόνια Νησιά 33,3% 66,7% 
Δυτική - Στερεά 
Ελλάδα 

66,7% 33,3% 

Πελοπόννησος 28,6% 71,4% 
Αιγαίο 60,9% 39,1% 
Κρήτη 75,8% 24,2% 
Αττική 45,9% 54,1% 
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Στο σύνολο τους τα ξενοδοχεία θεωρούν ότι η χώρα δεν ενισχύει τον 

ιατρικό τουρισμό μέσα από χρηματοδοτήσεις δράσεων. Εξαίρεση αποτελούν 

οι περιφέρειες: Ιόνια Νησιά, Δυτική και Στερεά Ελλάδα,  Αιγαίο και Αττική.   

Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τις περιφέρειες που ανήκουν 

τα ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 33: Ενίσχυση από την χώρα μέσω – Χρηματοδότηση δράσεων – τοποθεσία ξενοδοχείου 

Περιφέρειες ΟΧΙ ΝΑΙ 

Μακεδονία - Ήπειρος 62,1% 37,9% 
Θεσσαλία 71,4% 28,6% 
Ιόνια Νησιά 33,3% 66,7% 
Δυτική - Στερεά 
Ελλάδα 

41,7% 58,3% 

Πελοπόννησος 71,4% 28,6% 
Αιγαίο 47,8% 52,2% 
Κρήτη 84,8% 15,2% 
Αττική 45,9% 54,1% 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος από όλες τις περιφέρειες θεωρεί ότι υπάρχουν πάρα 

πολύ και πολύ κατάλληλες υποδομές για SPA. Εξαίρεση αποτέλεσε η Δυτική και 

Στερεά Ελλάδα όπου το θεωρεί λίγο (46,2%).  Η ερώτηση έχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά με τις περιφέρειες που ανήκουν τα ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 34: Ύπαρξη κατάλληλων υποδομών – Spa - τοποθεσία ξενοδοχείου 

Περιφέρειες 
Καθόλου Λίγο Πολύ 

Πάρα 
πολύ 

Μακεδονία - Ήπειρος 0,0% 23,3% 50,0% 26,7%
Θεσσαλία 0,0% 12,5% 50,0% 37,5%
Ιόνια Νησιά 0,0% 0,0% 22,2% 77,8%
Δυτική - Στερεά Ελλάδα 0,0% 46,2% 46,2% 7,7%
Πελοπόννησος 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%
Αιγαίο 2,1% 14,6% 45,8% 37,5%
Κρήτη 0,0% 7,7% 71,8% 20,5%
Αττική 8,1% 16,2% 59,5% 16,2%
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Σημαντικές ήταν οι διαφορές στις αντιλήψεις των στελεχών σχετικά με την 

ύπαρξη κατάλληλων υποδομών αιμοκάθαρσης, ανάλογα με την περιφέρεια που 

άνηκε το ξενοδοχείο. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τις 

περιφέρειες που ανήκουν τα ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

 

Πίνακας 35: Ύπαρξη κατάλληλων υποδομών – Μονάδες αιμοκάθαρσης- τοποθεσία 

ξενοδοχείου 

Περιφέρειες 
Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

Μακεδονία - Ήπειρος 
48,0% 32,0% 12,0% 8,0% 

Θεσσαλία 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Ιόνια Νησιά 
0,0% 57,1% 0,0% 42,9% 

Δυτική - Στερεά 

Ελλάδα 
12,5% 75,0% 12,5% 0,0% 

Πελοπόννησος 
0,0% 83,3% 0,0% 16,7% 

Αιγαίο 
14,6% 63,4% 17,1% 4,9% 

Κρήτη 
11,8% 73,5% 11,8% 2,9% 

Αττική 
43,3% 50,0% 6,7% 0,0% 
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Η πλειοψηφία ανεξαρτήτως περιφέρειας απάντησε λίγο στην ύπαρξη 

κατάλληλων υποδομών σχετικά με την κοσμετική ιατρική. Εξαίρεση 

αποτέλεσε η περιφέρεια της Μακεδονίας – Ηπείρου όπου απάντησε καθόλου, 

ενώ τα Ιόνια Νησιά πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τις 

περιφέρειες που ανήκουν τα ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

 

Πίνακας 36: Ύπαρξη κατάλληλων υποδομών - Κοσμετική Ιατρική -τοποθεσία ξενοδοχείου 

Περιφέρειες 
Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

Μακεδονία - Ήπειρος 
44,0% 36,0% 20,0% 0,0% 

Θεσσαλία 
0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 

Ιόνια Νησιά 
0,0% 11,1% 88,9% 0,0% 

Δυτική - Στερεά Ελλάδα 
11,1% 77,8% 11,1% 0,0% 

Πελοπόννησος 
0,0% 83,3% 16,7% 0,0% 

Αιγαίο 
15,4% 59,0% 17,9% 7,7% 

Κρήτη 
14,3% 71,4% 3,6% 10,7% 

Αττική 
29,4% 35,3% 32,4% 2,9% 
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Σημαντικές ήταν οι διαφορές στις αντιλήψεις των στελεχών σχετικά με την 

ύπαρξη κατάλληλων υποδομών για οφθαλμολογικές υπηρεσίες, ανάλογα με την 

περιφέρεια που άνηκε το ξενοδοχείο. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά με τις περιφέρειες που ανήκουν τα ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

 

Πίνακας 37: Ύπαρξη κατάλληλων υποδομών – Οφθαλμολογικές υπηρεσίες - τοποθεσία 

ξενοδοχείου 

Περιφέρειες 
Καθόλου Λίγο Πολύ 

Πάρα 
πολύ 

Μακεδονία - Ήπειρος 
44,4% 25,9% 29,6% 0,0% 

Θεσσαλία 
14,3% 71,4% 14,3% 0,0% 

Ιόνια Νησιά 
0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 

Δυτική - Στερεά Ελλάδα 
30,0% 50,0% 20,0% 0,0% 

Πελοπόννησος 
0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

Αιγαίο 
18,6% 39,5% 41,9% 0,0% 

Κρήτη 
18,2% 21,2% 60,6% 0,0% 

Αττική 
41,2% 32,4% 23,5% 2,9% 
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Η πλειοψηφία όλων των περιφερειών επιθυμεί πάρα πολύ και πολύ να 

αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υποδομές για ιαματικά λουτρά. Ωστόσο, υψηλά 

ήταν και τα ποσοστά στην απάντηση λίγο  από τις εξής περιφέρειες: Θεσσαλία και 

Κρήτη.  Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τις περιφέρειες που 

ανήκουν τα ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 38: Επιθυμία για αλλαγή/ βελτίωση υποδομών - Ιαματικά λουτρά - τοποθεσία 

ξενοδοχείου 

Περιφέρειες 
Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

Μακεδονία - 

Ήπειρος 
0,0% 6,9% 24,1% 69,0% 

Θεσσαλία 
0,0% 37,5% 37,5% 25,0% 

Ιόνια Νησιά 
0,0% 0,0% 22,2% 77,8% 

Δυτική - Στερεά 

Ελλάδα 
0,0% 23,1% 53,8% 23,1% 

Πελοπόννησος 
16,7% 0,0% 50,0% 33,3% 

Αιγαίο 
0,0% 11,6% 55,8% 32,6% 

Κρήτη 
0,0% 21,6% 51,4% 27,0% 

Αττική 
16,2% 5,4% 32,4% 45,9% 
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Η πλειοψηφία όλων των περιφερειών επιθυμεί πάρα πολύ και πολύ να 

αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υποδομές για μονάδες αιμοκάθαρσης. Ωστόσο, 

υψηλά ήταν και τα ποσοστά στην απάντηση λίγο. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το 

14,7% της Αττικής όπου απάντησε καθόλου.  Η ερώτηση έχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά με τις περιφέρειες που ανήκουν τα ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

 

Πίνακας 39: Επιθυμία για αλλαγή/ βελτίωση υποδομών - Μονάδες αιμοκάθαρσης - τοποθεσία 

ξενοδοχείου 

Περιφέρειες 
Καθόλου Λίγο Πολύ 

Πάρα 
πολύ 

Μακεδονία - Ήπειρος 
0,0% 11,1% 11,1% 77,8% 

Θεσσαλία 
0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 

Ιόνια Νησιά 
0,0% 12,5% 25,0% 62,5% 

Δυτική - Στερεά 

Ελλάδα 
0,0% 0,0% 44,4% 55,6% 

Πελοπόννησος 
0,0% 12,5% 75,0% 12,5% 

Αιγαίο 
0,0% 12,5% 35,0% 52,5% 

Κρήτη 
0,0% 11,1% 19,4% 69,4% 

Αττική 
14,7% 2,9% 32,4% 50,0% 
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Η πλειοψηφία όλων των περιφερειών επιθυμεί πάρα πολύ και πολύ να 

αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υποδομές για κοσμετική ιατρική. Ωστόσο, υψηλά 

ήταν και τα ποσοστά στην απάντηση λίγο σε όλες τις περιφέρειες. Ιδιαίτερα 

σημαντικό ήταν το 14,7% της Αττικής όπου απάντησε καθόλου και λίγο. Η 

ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τις περιφέρειες που ανήκουν τα 

ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 40: Επιθυμία για αλλαγή/ βελτίωση υποδομών - Κοσμετική Ιατρική- τοποθεσία 

ξενοδοχείου 

Περιφέρειες 
Καθόλου Λίγο Πολύ 

Πάρα 
πολύ 

Μακεδονία - 

Ήπειρος 
0,0% 0,0% 39,1% 60,9% 

Θεσσαλία 
0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 

Ιόνια Νησιά 
0,0% 28,6% 14,3% 57,1% 

Δυτική - Στερεά 

Ελλάδα 
0,0% 33,3% 44,4% 22,2% 

Πελοπόννησος 
0,0% 12,5% 75,0% 12,5% 

Αιγαίο 
0,0% 12,2% 39,0% 48,8% 

Κρήτη 
0,0% 0,0% 23,5% 76,5% 

Αττική 
14,7% 14,7% 35,3% 35,3% 
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Η πλειοψηφία όλων των περιφερειών επιθυμεί πάρα πολύ και πολύ να 

αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υποδομές για οφθαλμολογικές υπηρεσίες. Ωστόσο, 

υψηλά ήταν και τα ποσοστά στην απάντηση λίγο σε όλες τις περιφέρειες. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το 14,3% της Αττικής όπου απάντησε καθόλου και λίγο. 

Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τις περιφέρειες που ανήκουν 

τα ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

 

Πίνακας 41: Επιθυμία για αλλαγή/ βελτίωση υποδομών - Οφθαλμολογικές υπηρεσίες- 

τοποθεσία ξενοδοχείου 

Περιφέρειες 
Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

Μακεδονία - Ήπειρος 
0,0% 4,0% 72,0% 24,0% 

Θεσσαλία 
0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 

Ιόνια Νησιά 
0,0% 44,4% 11,1% 44,4% 

Δυτική - Στερεά 

Ελλάδα 
0,0% 33,3% 55,6% 11,1% 

Πελοπόννησος 
0,0% 16,7% 83,3% 0,0% 

Αιγαίο 
0,0% 15,4% 66,7% 17,9% 

Κρήτη 
0,0% 0,0% 80,6% 19,4% 

Αττική 
14,3% 14,3% 51,4% 20,0% 
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Η πλειοψηφία όλων των περιφερειών επιθυμεί πάρα πολύ και πολύ να 

αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υποδομές για δραστηριότητες ευεξίας. Ωστόσο, 

υψηλά ήταν και τα ποσοστά στην απάντηση λίγο σε όλες τις περιφέρειες. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το 25% της Θεσσαλίας και 11,4% της Αττικής όπου 

απάντησε καθόλου. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τις 

περιφέρειες που ανήκουν τα ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

 

Πίνακας 42: Επιθυμία για αλλαγή/ βελτίωση υποδομών - Δραστηριότητες ευεξίας - τοποθεσία 

ξενοδοχείου 

Περιφέρειες 
Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

Μακεδονία - Ήπειρος 
0,0% 20,0% 36,0% 44,0% 

Θεσσαλία 
25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

Ιόνια Νησιά 
0,0% 22,2% 33,3% 44,4% 

Δυτική - Στερεά 

Ελλάδα 
0,0% 11,1% 22,2% 66,7% 

Πελοπόννησος 
0,0% 12,5% 87,5% 0,0% 

Αιγαίο 
0,0% 19,0% 59,5% 21,4% 

Κρήτη 
0,0% 16,7% 66,7% 16,7% 

Αττική 
11,4% 28,6% 37,1% 22,9% 
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7.2.2. Σύγκριση Τοποθεσίας Ξενοδοχείου με ειδικές ερωτήσεις 

Η ακόλουθη ανάλυση αναφέρεται η σύγκριση μεταξύ της τοποθεσίας ανά 

περιφέρεια και οι ειδικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 

Σημαντικές ήταν οι διαφορές στις αντιλήψεις των στελεχών σχετικά με την 

ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης στην περιοχή σε σχέση με παλαιότερα, 

ανάλογα με την περιφέρεια που άνηκε το ξενοδοχείο. Η ερώτηση έχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά με τις περιφέρειες που ανήκουν τα ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

 

Πίνακας 43: Η τουριστική κίνηση στη περιοχή σας έχει αναπτυχθεί σε σχέση με παλαιότερα- 

τοποθεσία ξενοδοχείου 

Περιφέρειες 

Λίγο Μέτρια Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

Δεν ξέρω / 

Δεν 

απαντώ 

Μακεδονία - Ήπειρος 6,7% 30,0% 53,3% 10,0% 0,0%

Θεσσαλία 12,5% 50,0% 37,5% 0,0% 0,0%

Ιόνια Νησιά 11,1% 22,2% 22,2% 44,4% 0,0%

Δυτική - Στερεά 

Ελλάδα 

30,8% 15,4% 30,8% 23,1% 0,0%

Πελοπόννησος 12,5% 50,0% 0,0% 37,5% 0,0%

Αιγαίο 23,4% 25,5% 21,3% 23,4% 6,4%

Κρήτη 36,1% 25,0% 19,4% 16,7% 2,8%

Αττική 15,8% 21,1% 21,1% 39,5% 2,6%
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Η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί ότι το Υπουργείο Τουρισμού και τα 

συναρμόδια Υπουργεία δεν επιχειρούν να ενημερώσουν και να 

ευαισθητοποιήσουν τους τουρίστες σε θέματα ιατρικού τουρισμού. Εξαίρεση 

αποτέλεσαν οι περιφέρειες της Θεσσαλίας και των Ιονίων Νησιών όπου 

απάντησαν θετικά. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τις 

περιφέρειες που ανήκουν τα ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

 

Πίνακας 44: Ενημέρωση από Υπουργείο Τουρισμού – συναρμόδια Υπουργεία - τοποθεσία 

ξενοδοχείου 

Περιφέρειες ΟΧΙ ΝΑΙ 

Μακεδονία - 

Ήπειρος 
76,9% 23,1% 

Θεσσαλία 
28,6% 71,4% 

Ιόνια Νησιά 
42,9% 57,1% 

Δυτική - Στερεά 

Ελλάδα 
81,8% 18,2% 

Πελοπόννησος 
75,0% 25,0% 

Αιγαίο 
74,4% 25,6% 

Κρήτη 
96,8% 3,2% 

Αττική 
57,6% 42,4% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί ότι οι Περιφέρειες - Δήμοι δεν επιχειρούν 

να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους τουρίστες σε θέματα ιατρικού 

τουρισμού. Εξαίρεση αποτέλεσαν η περιφέρεια της Θεσσαλίας όπου απάντησαν 

θετικά. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τις περιφέρειες που 

ανήκουν τα ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

 

Πίνακας 45: Ενημέρωση από Περιφέρεια-Δήμοι– συναρμόδια Υπουργεία - τοποθεσία 

ξενοδοχείου 

Περιφέρειες ΟΧΙ ΝΑΙ 

Μακεδονία - Ήπειρος 
61,5% 38,5% 

Θεσσαλία 
42,9% 57,1% 

Ιόνια Νησιά 
100,0% 0,0% 

Δυτική - Στερεά Ελλάδα 
54,5% 45,5% 

Πελοπόννησος 
87,5% 12,5% 

Αιγαίο 
82,1% 17,9% 

Κρήτη 
90,3% 9,7% 

Αττική 
66,7% 33,3% 
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Σημαντικές ήταν οι διαφορές στις αντιλήψεις των στελεχών σχετικά με την 

εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ιατρικού τουρισμού, ανάλογα με την 

περιφέρεια που άνηκε το ξενοδοχείο. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά με τις περιφέρειες που ανήκουν τα ξενοδοχεία (p ≤ 0.05). 

 

Πίνακας 46: Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ιατρικού τουρισμού  - τοποθεσία 

ξενοδοχείου 

Περιφέρειες 

Λίγο Μέτρια Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

Δεν ξέρω 

/Δεν 

απαντώ 

Μακεδονία - Ήπειρος 
63,3% 0,0% 23,3% 6,7% 6,7%

Θεσσαλία 
62,5% 12,5% 12,5% 0,0% 12,5%

Ιόνια Νησιά 
0,0% 80,0% 0,0% 20,0% 0,0%

Δυτική - Στερεά 

Ελλάδα 
23,1% 23,1% 23,1% 0,0% 30,8%

Πελοπόννησος 
12,5% 12,5% 25,0% 25,0% 25,0%

Αιγαίο 
41,7% 16,7% 29,2% 6,3% 6,3%

Κρήτη 
42,1% 5,3% 44,7% 2,6% 5,3%

Αττική 
59,5% 2,7% 21,6% 10,8% 5,4%
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 7.2.3. Σύγκριση Επίπεδου εκπαίδευσης με γενικές ερωτήσεις 

Η ακόλουθη ανάλυση αναφέρεται στην σύγκριση του επιπέδου εκπαίδευσης 

του δείγματος με τις γενικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου για τον ιατρικό 

τουρισμού. 

Η πλειοψηφία του δείγματος που έχει μεταπτυχιακό τίτλο (66,7%) πιστεύει ότι 

ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του 

τουρισμού της χώρας. Χαμηλότερα αλλά σημαντικά ήταν ποσοστά και για το 

δείγμα που έχει αποφοιτήσει από το Λύκειο-ΙΕΚ (50%) και από ΑΕΙ –ΤΕΙ 

(42,9%). Η εν λόγω ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο επιπέδου 

εκπαίδευσης (p ≤ 0.05).  

Πίνακας 47: Πιστεύετε ότι ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του 

τουρισμού στη χώρα; - επίπεδο εκπαίδευσης. 

  Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Λύκειο-ΙΕΚ Ν 1 5 6 

% 8,3% 41,7% 50,0% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Ν 0 60 45 

% ,0% 57,1% 42,9% 

Μεταπτυχιακό Ν 3 22 50 

% 4,0% 29,3% 66,7% 
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To 55,2% του δείγματος που έχει αποφοιτήσει από ΑΕΙ-ΤΕΙ θεωρεί ότι μπορεί 

πάρα πολύ η τοπική αγορά να υποστηρίξει τον ιατρικό τουρισμό με σχετικές 

υποδομές και αντίστοιχα το 50% αυτών που έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο-

ΙΕΚ. Αντίθετα μόνο το 25,3% του δείγματος πιστεύει την εν λόγω κατάσταση. Η 

ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο επιπέδου εκπαίδευσης (p ≤ 

0.05). 

 

Πίνακας 48: Μπορεί η τοπική αγορά να υποστηρίξει τον ιατρικό τουρισμό με σχετικές 

υποδομές(τράπεζες, χώροι αναψυχής, διαμονής κ.α.); - επίπεδο εκπαίδευσης. 

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Λύκειο-ΙΕΚ Ν 2 2 2 6 

% 16,7% 16,7% 16,7% 50,0% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Ν 2 18 27 58 

% 1,9% 17,1% 25,7% 55,2% 

Μεταπτυχιακό Ν 12 7 37 19 

% 16,0% 9,3% 49,3% 25,3% 
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Το 40% του δείγματος που έχει μεταπτυχιακό τίτλο θεωρεί ότι η χώρα 

ενισχύει τον ιατρικό τουρισμό μέσα από τις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις. 

Υψηλότερο είναι το ποσοστό (55,3%) για το δείγμα που έχει ολοκληρώσει 

ΑΕΙ-ΤΕΙ, ενώ αυτοί που έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο-ΙΕΚ δεν θεωρούν 

ότι η χώρα βοηθάει. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο 

επιπέδου εκπαίδευσης (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 49: Ενίσχυση από την χώρα μέσω -Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις - επίπεδο εκπαίδευσης. 

  Ναι Όχι 

Λύκειο-ΙΕΚ Ν 0 12 

 % 0,0% 100,0% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Ν 57 46 

 % 55,3% 44,7% 

Μεταπτυχιακό Ν 26 39 

 % 40,0% 60,0% 
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Το 92,3% των ερωτώμενων που έχει μεταπτυχιακό τίτλο θεωρεί ότι η χώρα 

ενισχύει τον ιατρικό τουρισμό μέσω συνεργασιών με τράπεζες, αντίθετα μόνο το 

63,1% αυτών που έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΙ-ΤΕΙ συμφωνεί. Η ερώτηση έχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στο επιπέδου εκπαίδευσης (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 50: Ενίσχυση από την χώρα μέσω -Συνεργασία με τράπεζες- επίπεδο εκπαίδευσης. 

  Ναι Όχι 

Λύκειο-ΙΕΚ Ν 11 1 

% 91,7% 8,3% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Ν 65 38 

% 63,1% 36,9% 

Μεταπτυχιακό Ν 60 5 

% 92,3% 7,7% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος που έχει ολοκληρώσει Λύκειο ή ΙΕΚ δεν 

γνώριζε /δεν απάντησε σχετικά με το εάν η Ελλάδα συνεργάζεται με άλλες 

χώρες του εξωτερικού. Αντίθετα, το 58,7% που έχει μεταπτυχιακό τίτλο 

πιστεύει ότι η χώρα συνεργάζεται λίγο, όπως και το 28,6% αυτών που έχουν 

ολοκληρώσει ΑΕΙ-ΤΕΙ. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο 

επιπέδου εκπαίδευσης (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 51: Η Ελλάδα συνεργάζεται με άλλες χώρες του εξωτερικού για την ανάπτυξη του 

ιατρικού τουρισμού; - επίπεδο εκπαίδευσης. 

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 

Δεν ξέρω / 

Δεν απαντώ 

Λύκειο-ΙΕΚ Ν 2 1 1 1 7 

 % 16,7% 8,3% 8,3% 8,3% 58,3% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Ν 30 38 9 2 26 

 % 28,6% 36,2% 8,6% 1,9% 24,8% 

Μεταπτυχιακό Ν 44 11 2 1 17 

 % 58,7% 14,7% 2,7% 1,3% 22,7% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος που έχει αποφοιτήσει από ΑΕΙ –ΤΕΙ ή κατέχει 

μεταπτυχιακό τίτλο θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ κατάλληλες υποδομές για SPA, 

(50,5% και 64% αντίστοιχα). Αντίθετα το 16,7% αυτών που έχει ολοκληρώσει 

Λύκειο –ΙΕΚ πιστεύουν το ίδιο. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στο επιπέδου εκπαίδευσης (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 52: Ύπαρξη κατάλληλων υποδομών (βαθμός)- Spa - επίπεδο εκπαίδευσης. 

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

Λύκειο-ΙΕΚ Ν 1 6 2 3 

% 8,3% 50,0% 16,7% 25,0% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Ν 1 15 53 36 

% 1,0% 14,3% 50,5% 34,3% 

Μεταπτυχιακό Ν 2 9 48 16 

% 2,7% 12,0% 64,0% 21,3% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος που έχει μεταπτυχιακό τίτλο θεωρεί ότι υπάρχουν 

λίγο κατάλληλες υποδομές για οφθαλμολογικές υπηρεσίες, (44,8%), όπως και το 

58,3% αυτών που έχουν ολοκληρώσει Λύκειο –ΙΕΚ. Αντίθετα, το 52,3% που έχει  

αποφοιτήσει από ΑΕΙ –ΤΕΙ πιστεύει πολύ.  Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στο επιπέδου εκπαίδευσης (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 53: Ύπαρξη κατάλληλων υποδομών (βαθμός)- Οφθαλμολογικές υπηρεσίες - επίπεδο 

εκπαίδευσης. 

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 
Λύκειο-ΙΕΚ Ν 4 7 1 0 

% 33,3% 58,3% 8,3% ,0% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Ν 22 19 46 1 

% 25,0% 21,6% 52,3% 1,1% 

Μεταπτυχιακό Ν 18 30 19 0 

% 26,9% 44,8% 28,4% ,0% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος που έχει μεταπτυχιακό τίτλο θεωρεί ότι υπάρχουν 

πολύ κατάλληλες υποδομές για δραστηριότητες ευεξίας, (56,3%), όπως και το 

40,7% αυτών που έχει  αποφοιτήσει από ΑΕΙ –ΤΕΙ, ενώ το 58,3% που έχει 

ολοκληρώσει Λύκειο –ΙΕΚ πιστεύει λίγο.  Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στο επιπέδου εκπαίδευσης (p ≤ 0.05).  

 

Πίνακας 54: Ύπαρξη κατάλληλων υποδομών (βαθμός)- Δραστηριότητες ευεξίας - επίπεδο 

εκπαίδευσης. 

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 
πολύ 

Λύκειο-ΙΕΚ Ν 1 7 3 1 

% 8,3% 58,3% 25,0% 8,3% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Ν 3 14 37 37 

% 3,3% 15,4% 40,7% 40,7% 

Μεταπτυχιακό Ν 0 29 40 2 

% 0,0% 40,8% 56,3% 2,8% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος που έχει μεταπτυχιακό τίτλο επιθυμεί πάρα πολύ 

να αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υποδομές για ιαματικά λουτρά, (57,5%). 

Αντίθετα, το 62,9% αυτών που έχει  αποφοιτήσει από ΑΕΙ –ΤΕΙ και το 33,3% που 

έχει ολοκληρώσει Λύκειο –ΙΕΚ επιθυμεί πολύ.  Η ερώτηση έχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στο επιπέδου εκπαίδευσης (p ≤ 0.05).  

Πίνακας 55: Επιθυμία για αλλαγή ή βελτίωση (βαθμός) -Ιαματικά λουτρά  - επίπεδο εκπαίδευσης. 

 

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

Λύκειο-ΙΕΚ Ν 2 2 4 4 

% 16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Ν 2 5 61 29 

% 2,1% 5,2% 62,9% 29,9% 

Μεταπτυχιακό Ν 3 16 12 42 

% 4,1% 21,9% 16,4% 57,5% 
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Το 41,5% των ερωτώμενων που έχει μεταπτυχιακό τίτλο καθώς και το 39,4% 

αυτών που έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΙ-ΤΕΙ επιθυμεί λίγο να αλλάξουν ή να 

βελτιωθούν οι υποδομές για SPA. Αντίθετα το 50% που έχει ολοκληρώσει 

Λύκειο –ΙΕΚ επιθυμεί πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο 

επιπέδου εκπαίδευσης (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 56: Επιθυμία για αλλαγή ή βελτίωση (βαθμός) -Spa- επίπεδο εκπαίδευσης. 

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

Λύκειο-ΙΕΚ Ν 4 0 6 2 

% 33,3% ,0% 50,0% 16,7% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Ν 3 26 21 16 

% 4,5% 39,4% 31,8% 24,2% 

Μεταπτυχιακό Ν 7 27 19 12 

% 10,8% 41,5% 29,2% 18,5% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος που έχει μεταπτυχιακό τίτλο επιθυμεί πάρα πολύ 

να αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υποδομές για κοσμετική ιατρική, (56,6%), όπως 

επίσης και το 47% αυτών που έχει  αποφοιτήσει από ΑΕΙ –ΤΕΙ. Αντίθετα, μόνο 

το 25% που έχει ολοκληρώσει Λύκειο –ΙΕΚ επιθυμεί πάρα πολύ.  Η ερώτηση έχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στο επιπέδου εκπαίδευσης (p ≤ 0.05).  

Πίνακας 57: Επιθυμία για αλλαγή ή βελτίωση (βαθμός) -Κοσμετική Ιατρική - επίπεδο 

εκπαίδευσης. 

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 
Λύκειο-ΙΕΚ Ν 2 2 5 3 

% 16,7% 16,7% 41,7% 25,0% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Ν 2 12 30 39 

% 2,4% 14,5% 36,1% 47,0% 

Μεταπτυχιακό Ν 1 4 25 39 

% 1,4% 5,8% 36,2% 56,5% 
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Το 46,5% των ερωτώμενων που έχει μεταπτυχιακό τίτλο καθώς και το 56,2% 

αυτών που έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΙ-ΤΕΙ επιθυμεί πολύ να αλλάξουν ή να 

βελτιωθούν οι υποδομές για δραστηριότητες ευεξίας. Αντίθετα το 33,3% που έχει 

ολοκληρώσει Λύκειο –ΙΕΚ επιθυμεί πάρα πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στο επιπέδου εκπαίδευσης (p ≤ 0.05). 

 

Πίνακας 58: Επιθυμία για αλλαγή ή βελτίωση (βαθμός) -Δραστηριότητες ευεξίας - επίπεδο 

εκπαίδευσης. 

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

Λύκειο-ΙΕΚ Ν 4 2 2 4 

% 33,3% 16,7% 16,7% 33,3% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Ν 2 17 50 20 

% 2,2% 19,1% 56,2% 22,5% 

Μεταπτυχιακό Ν 0 16 33 22 

% 0,0% 22,5% 46,5% 31,0% 
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7.2.2. Σύγκριση Επιπέδου Εκπαίδευσης με ειδικές ερωτήσεις 

Στην ακόλουθη ενότητα παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ του επιπέδου 

εκπαίδευσης και των ειδικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.  

Η πλειοψηφία του δείγματος που έχει μεταπτυχιακό τίτλο (39,2%) θεωρεί ότι η 

τουριστική κίνηση έχει αναπτυχθεί πολύ σε σχέση με παλαιότερα, ενώ 38,8% 

αυτών που έχει  αποφοιτήσει από ΑΕΙ –ΤΕΙ θεωρεί πάρα πολύ. Η ερώτηση έχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στο επιπέδου εκπαίδευσης (p ≤ 0.05).  

Πίνακας 59: Η τουριστική κίνηση στη περιοχή σας έχει αναπτυχθεί σε σχέση με παλαιότερα; - 

επίπεδο εκπαίδευσης. 

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Δεν ξέρω/ 
Δεν απαντώ 

Λύκειο-ΙΕΚ Ν 3 3 3 3 0 

% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Ν 12 29 18 40 4 

% 11,7% 28,2% 17,5% 38,8% 3,9% 

Μεταπτυχιακό Ν 24 18 29 2 1 

% 32,4% 24,3% 39,2% 2,7% 1,4% 
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Το 78,4% των ερωτώμενων που έχει μεταπτυχιακό τίτλο πιστεύει πάρα πολύ 

ότι οι επενδύσεις σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό θα βοηθήσει στην 

προσέλκυση -τουριστών.  Αντίθετα το 66,7% αυτών που έχουν αποφοιτήσει από 

ΑΕΙ-ΤΕΙ και το 50%  που έχει ολοκληρώσει Λύκειο –ΙΕΚ πιστεύει πολύ. Η 

ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο επιπέδου εκπαίδευσης (p ≤ 

0.05). 

Πίνακας 60: Πιστεύετε ότι οι επενδύσεις σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό θα βοηθήσουν στην 

προσέλκυση τουριστών; - επίπεδο εκπαίδευσης. 

  Λίγο Μέτρια Πολύ  Πάρα Πολύ Δεν 
ξέρω/Δεν 
απαντώ 

Λύκειο-ΙΕΚ Ν 1 0 6 5 0 

% 8,3% 0,0% 50,0% 41,7% 0,0% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Ν 2 3 70 30 0 

% 1,9% 2,9% 66,7% 28,6% 0,0% 

Μεταπτυχιακό Ν 0 2 13 58 1 

% 0,0% 2,7% 17,6% 78,4% 1,4% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος που έχει μεταπτυχιακό τίτλο (58,1%) θεωρεί ότι 

οι επενδύσεις που αναπτύσσονται για τον ιατρικό τουρισμό συμβάλλουν πάρα 

πολύ στην ανάπτυξη και άλλων μορφών τουρισμού, όπως και το 66,7% που έχει 

ολοκληρώσει Λύκειο –ΙΕΚ. Αντίθετα, το 66,7% αυτών που έχει  αποφοιτήσει από 

ΑΕΙ –ΤΕΙ το θεωρεί πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο 

επιπέδου εκπαίδευσης (p ≤ 0.05).  

Πίνακας 61: Οι επενδύσεις που αναπτύσσονται για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού 

συμβάλουν στην ανάπτυξη και άλλων μορφών τουρισμού; - επίπεδο εκπαίδευσης. 

  Λίγο Μέτρια Πολύ  Πάρα Πολύ 

Λύκειο-ΙΕΚ Ν 0 2 2 8 

% 0,0% 16,7% 16,7% 66,7% 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Ν 0 3 70 32 

% 0,0% 2,9% 66,7% 30,5% 

Μεταπτυχιακό Ν 8 2 21 43 

% 10,8% 2,7% 28,4% 58,1% 
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7.2.3. Σύγκριση Θέσης στον Φορέα με γενικές ερωτήσεις 

Η ακόλουθη ανάλυση αναφέρεται στην θέση που κατέχει ο ερωτώμενος στο 

φορέα σε σύγκριση με τις γενικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου για τον 

ιατρικό τουρισμού. 

Το 52,8% των προέδρων του δείγματος θεωρεί ότι η τοπική αγορά μπορεί πολύ 

να υποστηρίξει τον ιατρικό τουρισμό με σχετικές υποδομές. Το 47,8% των 

διευθυντών του ξενοδοχείου θεωρεί πάρα πολύ.  Η ερώτηση έχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά με την θέση που κατέχει ο ερωτώμενος (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 62: Μπορεί η τοπική αγορά να υποστηρίξει τον ιατρικό τουρισμό με σχετικές 

υποδομές(τράπεζες, χώροι αναψυχής, διαμονής κ.α.); - θέση στο φορέα.  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 

Πρόεδρος- 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ν 0 9 28 16 

% 0,0% 17,0% 52,8% 30,2% 

Διευθυντής/ 

Προϊστάμενος 

Ν 15 16 29 55 

% 13,0% 13,9% 25,2% 47,8% 
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Το 43,4% που κατέχουν θέση προέδρου στο ξενοδοχείο δεν γνώριζαν / 

απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με το εάν τα standards των εγκαταστάσεων 

του ιατρικού τουρισμού στη χώρα είναι υψηλά. Αντίθετα, το 44,3% που είναι 

διευθυντές, θεωρούν ότι είναι πολύ υψηλά. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά με την θέση που κατέχει ο ερωτώμενος (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 63: Κατά τη γνώμη σας είναι υψηλά τα standards των εγκαταστάσεων του ιατρικού 

τουρισμού στη χώρα; - θέση στο φορέα. 

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Δεν 
ξέρω/Δεν 
απαντώ 

Πρόεδρος- Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ν 0 14 5 11 23 

% 0,0% 26,4% 9,4% 20,8% 43,4% 

Διευθυντής/Προϊστάμενος Ν 21 24 51 5 14 

% 18,3% 20,9% 44,3% 4,3% 12,2% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος που είναι πρόεδροι (58,5%) πιστεύει ότι η 

Ελλάδα λίγο συνεργάζεται με άλλες χώρες του εξωτερικού για την ανάπτυξη του 

ιατρικού τουρισμού. Αντίθετα, το 37,4% αυτών είναι διευθυντές στο ξενοδοχείο 

πιστεύουν μέτρια την εν λόγω κατάσταση. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά με την θέση που κατέχει ο ερωτώμενος (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 64: Η Ελλάδα συνεργάζεται με άλλες χώρες του εξωτερικού για την ανάπτυξη του 

ιατρικού τουρισμού; - θέση στο φορέα. 

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 

Δεν 
ξέρω/Δεν 
απαντώ 

Πρόεδρος- 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ν 31 2 5 3 12 

% 58,5% 3,8% 9,4% 5,7% 22,6% 

Διευθυντής/ 

Προϊστάμενος 

Ν 30 43 7 1 34 

% 26,1% 37,4% 6,1% 0,9% 29,6% 
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Το 50% που κατέχει θέση προέδρου στο ξενοδοχείο δεν θεωρεί ότι 

υπάρχουν κατάλληλες υποδομές όσον αφορά στις μονάδες αιμοκάθαρσης. 

Αντίθετα, το 66,7% αυτών που είναι διευθυντές πιστεύουν την εν λόγω 

κατάσταση λίγο. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με την θέση 

που κατέχει ο ερωτώμενος (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 65: Ύπαρξη κατάλληλων υποδομών (βαθμός)- Μονάδες αιμοκάθαρσης- θέση στο 

φορέα.  

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 
πολύ 

Πρόεδρος- 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ν 21 15 6 0 

% 50,0% 35,7% 14,3% 0,0% 

Διευθυντής/ 
Προϊστάμενος 

Ν 12 64 11 9 

% 12,5% 66,7% 11,5% 9,4% 

 
 



158 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος (40,8%) που κατέχει θέση προέδρου στο 

ξενοδοχείο δεν θεωρεί ότι υπάρχουν κατάλληλες υποδομές όσον αφορά στην 

κοσμετική ιατρική. Αντίθετα, το 65,6% αυτών που είναι διευθυντές 

πιστεύουν την εν λόγω κατάσταση λίγο. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά με την θέση που κατέχει ο ερωτώμενος (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 66: Ύπαρξη κατάλληλων υποδομών (βαθμός)- Κοσμετική Ιατρική - θέση στο φορέα.  

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 
πολύ 

Πρόεδρος- 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ν 20 14 9 6 

% 40,8% 28,6% 18,4% 12,2% 

Διευθυντής/ 
Προϊστάμενος 

Ν 9 63 23 1 

% 9,4% 65,6% 24,0% 1,0% 
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Το 52,8% που κατέχει θέση προέδρου στο ξενοδοχείο δεν θεωρεί ότι 

υπάρχουν κατάλληλες υποδομές όσον αφορά στις οφθαλμολογικές υπηρεσίες. 

Αντίθετα, το 48,4% αυτών που είναι διευθυντές πιστεύουν την εν λόγω 

κατάσταση πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με την θέση 

που κατέχει ο ερωτώμενος (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 67: Ύπαρξη κατάλληλων υποδομών (βαθμός)- Οφθαλμολογικές υπηρεσίες - θέση στο 

φορέα.  

   Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 
πολύ 

Πρόεδρος- 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ν 28 17 8 0 

% 52,8% 32,1% 15,1% 0,0% 

Διευθυντής 
/Προϊστάμενος 

Ν 13 35 46 1 

% 13,7% 36,8% 48,4% 1,1% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος (64,7%) που κατέχει θέση προέδρου στο 

ξενοδοχείο επιθυμεί πάρα πολύ να αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υποδομές 

όσον αφορά στα ιαματικά λουτρά, ενώ, το 57,9% αυτών που είναι διευθυντές 

επιθυμούν την εν λόγω κατάσταση πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά με την θέση που κατέχει ο ερωτώμενος (p ≤ 0.05). 

 
Πίνακας 68: Αλλαγή η Βελτίωση Υποδομών - Ιαματικά λουτρά - θέση στο φορέα.  

         Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 
πολύ 

Πρόεδρος- 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ν 2 8 8 33 

% 3,9% 15,7% 15,7% 64,7% 

Διευθυντής/ 
Προϊστάμενος 

Ν 5 7 62 33 

% 4,7% 6,5% 57,9% 30,8% 
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Το 66% του δείγματος  που κατέχει θέση προέδρου στο ξενοδοχείο 

επιθυμεί λίγο να αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υποδομές όσον αφορά στις 

υπηρεσίες  SPA, ενώ, το 47,5% αυτών που είναι διευθυντές επιθυμούν την εν 

λόγω κατάσταση πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με την 

θέση που κατέχει ο ερωτώμενος (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 69: Αλλαγή η Βελτίωση Υποδομών - Spa - θέση στο φορέα.  

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

Πρόεδρος- 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ν 2 31 0 14 

% 4,3% 66,0% 0,0% 29,8% 

Διευθυντής/ 
Προϊστάμενος 

Ν 12 20 38 10 

% 15,0% 25,0% 47,5% 12,5% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος (78,7%) που κατέχει θέση προέδρου στο 

ξενοδοχείο επιθυμεί πάρα πολύ να αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υποδομές 

όσον αφορά στις μονάδες αιμοκάθαρσης, ενώ, το 46,5% αυτών που είναι 

διευθυντές επιθυμούν την εν λόγω κατάσταση πολύ. Η ερώτηση έχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά με την θέση που κατέχει ο ερωτώμενος (p ≤ 0.05). 

 

Πίνακας 70: Αλλαγή η Βελτίωση Υποδομών - Μονάδες αιμοκάθαρσης - θέση στο φορέα.  

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 
πολύ 

Πρόεδρος- 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ν 2 7 1 37 

% 4,3% 14,9% 2,1% 78,7% 

Διευθυντής/ 

Προϊστάμενος 

Ν 3 8 47 43 

% 3,0% 7,9% 46,5% 42,6% 
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Το 44,7% του δείγματος που κατέχει θέση προέδρου στο ξενοδοχείο 

επιθυμεί λίγο να αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υποδομές όσον αφορά στις 

δραστηριότητες ευεξίας, ενώ, το 67% αυτών που είναι διευθυντές επιθυμούν 

την εν λόγω κατάσταση πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

με την θέση που κατέχει ο ερωτώμενος (p ≤ 0.05). 

 
Πίνακας 71: Αλλαγή η Βελτίωση Υποδομών - Δραστηριότητες ευεξίας- θέση στο φορέα.  

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα 
πολύ 

Πρόεδρος- 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ν 2 21 10 14 

% 4,3% 44,7% 21,3% 29,8% 

Διευθυντής/ 

Προϊστάμενος 

Ν 4 12 69 18 

% 3,9% 11,7% 67,0% 17,5% 

 



164 

 

7.2.4. Σύγκριση Θέση στο φορέα με ειδικές ερωτήσεις. 
 
Στην ακόλουθη ενότητα παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ της θέσης που 

κατέχει ο ερωτώμενος στο φορέα με τις ειδικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

για τον ιατρικό τουρισμό. 

Η πλειοψηφία του δείγματος (69,8%) που κατέχει θέση προέδρου στο 

ξενοδοχείο θεωρεί ότι η τουριστική κίνηση στη περιοχή έχει αναπτυχθεί πολύ σε 

σχέση με παλαιότερα, ενώ, το 34,8% αυτών που είναι διευθυντές θεωρεί πάρα 

πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με την θέση που κατέχει ο 

ερωτώμενος (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 72: Η τουριστική κίνηση στη περιοχή σας έχει αναπτυχθεί σε σχέση με παλαιότερα; - 

θέση στο φορέα.  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 

Δεν ξέρω 
/δεν 

απαντώ 

Πρόεδρος- 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ν 0 11 37 5 0 

% 0,0% 20,8% 69,8% 9,4% 0,0% 

Διευθυντής/ 
Προϊστάμενος 

Ν 24 33 11 39 5 

% 21,4% 29,5% 9,8% 34,8% 4,5% 
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Το 58,5% του δείγματος που κατέχει θέση προέδρου στο ξενοδοχείο 

πιστεύει πάρα πολύ στο ότι οι επενδύσεις σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό θα 

βοηθήσουν στην προσέλκυση τουριστών, ενώ το 57,9% αυτών που είναι 

διευθυντές πιστεύει την εν λόγω κατάσταση πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά με την θέση που κατέχει ο ερωτώμενος (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 73: Πιστεύετε ότι οι επενδύσεις σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό θα βοηθήσουν στην 

προσέλκυση τουριστών; - θέση στο φορέα.  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 

Δεν ξέρω δεν 
απαντώ 

Πρόεδρος- 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ν 1 0 21 31 0 

% 1,9% 0,0% 39,6% 58,5% 0,0% 

Διευθυντής/ 

Προϊστάμενος 

Ν 2 2 66 43 1 

% 1,8% 1,8% 57,9% 37,7% ,9% 

 



166 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος (50,9%) που κατέχει θέση προέδρου στο 

ξενοδοχείο θεωρεί ότι οι επενδύσεις για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού 

συμβάλουν πάρα πολύ στην ανάπτυξη και άλλων μορφών τουρισμού, ενώ το 

57% αυτών που είναι διευθυντές θεωρεί πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά με την θέση που κατέχει ο ερωτώμενος (p ≤ 0.05). 

 

Πίνακας 74: Οι επενδύσεις που αναπτύσσονται για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού 

συμβάλουν στην ανάπτυξη και άλλων μορφών τουρισμού; - θέση στο φορέα.  

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Πρόεδρος- 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ν 0 0 26 27 

% 0,0% 0,0% 49,1% 50,9% 

Διευθυντής/ 

Προϊστάμενος 

Ν 0 6 65 43 

% 0,0% 5,3% 57,0% 37,7% 
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7.2.5. Σύγκριση Ετών Προϋπηρεσίας και γενικές ερωτήσεις 

 
Στην ακόλουθη ενότητα παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ των ετών 

προϋπηρεσίας του δείγματος  και των γενικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.  

Το 58,7% του δείγματος με 5-10 έτη προϋπηρεσίας θεωρεί ότι ο ιατρικός 

τουρισμός θα μπορούσε να συμβάλει πάρα πολύ θετικά στην οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής. Αντίθετα, το 56,5%, το 74,2% και το 67,4% του 

δείγματος με προϋπηρεσίας 11-20 έτη, 21-30 έτη, 31+έτη θεωρεί μπορεί να 

συμβάλλει πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη 

προϋπηρεσίας του ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

 
Πίνακας 75: Ο ιατρικός τουρισμός θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη 

της περιοχής; - έτη προϋπηρεσίας.  

  Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν ξέρω / 
Δεν απαντώ 

5-10 

 

Ν 4 15 27 0 

% 8,7% 32,6% 58,7% 0,0% 

11-20 Ν 4 39 24 2 

% 5,8% 56,5% 34,8% 2,9% 

21-30 Ν 0 23 8 0 

% 0,0% 74,2% 25,8% 0,0% 

31+ Ν 9 31 6 0 

% 19,6% 67,4% 13,0% 0,0% 

 



168 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος (71,7% ) που έχει 5-10 έτη προϋπηρεσίας, το 

56,5% που έχει 11-20 έτη, καθώς και το 51,6% πιστεύει  ότι ο ιατρικός τουρισμός 

μπορεί να συμβάλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα. 

Αντίθετα μόνο το 28,3%  αυτών με προϋπηρεσία άνω το 31+ συμφωνεί. Η 

ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη προϋπηρεσίας του 

ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

  Πίνακας 76: Πιστεύετε ότι ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του 

τουρισμού στη χώρα; έτη προϋπηρεσίας. 

  Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

5-10 

 

Ν 2 11 33 

% 4,3% 23,9% 71,7% 

11-20 Ν 2 28 39 

% 2,9% 40,6% 56,5% 

21-30 Ν 0 15 16 

% 0,0% 48,4% 51,6% 

31+ Ν 0 33 13 

% 0,0% 71,7% 28,3% 
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Το 71% και το 87% του δείγματος με 21-30 έτη και 31 έτη προϋπηρεσίας 

αντίστοιχα πιστεύει ότι η τοπική αγορά μπορεί πάρα πολύ να υποστηρίξει τον 

ιατρικό τουρισμό με σχετικές υποδομές. Αντίθετα, το 41,3%, το 50,7% με 

προϋπηρεσίας 5-10 έτη και 11-20 έτη πιστεύει πολύ στην εν λόγω κατάσταση.  Η 

ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη προϋπηρεσίας του 

ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 77: Μπορεί η τοπική αγορά να υποστηρίξει τον ιατρικό τουρισμό με σχετικές 

υποδομές(τράπεζες, χώροι αναψυχής, διαμονής κ.α.); -έτη προϋπηρεσίας. 

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
Πολύ 

5-10 

 

Ν 16 6 19 5 

% 34,8% 13,0% 41,3% 10,9% 

11-20 Ν 0 18 35 16 

% 0,0% 26,1% 50,7% 23,2% 

21-30 Ν 0 1 8 22 

% 0,0% 3,2% 25,8% 71,0% 

31+ Ν 0 2 4 40 

% 0,0% 4,3% 8,7% 87,0% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος ανεξαιρέτως ετών προϋπηρεσίας θεωρεί ότι η 

χώρα ενισχύει τον ιατρικό τουρισμό μέσω των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις. 

Εξαίρεση αποτελεί το 80,4% του δείγμα με 31+ έτη προϋπηρεσίας που δεν 

συμφωνεί. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη 

προϋπηρεσίας του ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 78: Ενίσχυση από τη χώρα - Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις -έτη προϋπηρεσίας. 

  Ναι Όχι 

5-10 

 

Ν 20 24 

% 45,5% 54,5% 

11-20 Ν 23 46 

% 33,3% 66,7% 

21-30 Ν 3 18 

% 14,3% 85,7% 

31+ Ν 37 9 

% 80,4% 19,6% 
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Το 77,3% του δείγματος με 5-10 έτη προϋπηρεσίας και το 73,9% με 31+ έτη 

προϋπηρεσίας θεωρεί ότι η χώρα ενισχύει τον ιατρικό τουρισμό μέσω της 

χρηματοδότησης δράσεων. Αντίθετα, το 53,6% και το 85,7% του δείγματος με 

11-20 έτη προϋπηρεσίας και 21-30 έτη προϋπηρεσίας δεν συμφωνεί. Η ερώτηση 

έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη προϋπηρεσίας του ερωτώμενου (p ≤ 

0.05). 

Πίνακας 79: Ενίσχυση από τη χώρα - Χρηματοδότηση δράσεων - έτη προϋπηρεσίας. 

  Ναι Όχι 

5-10 

 

Ν 34 10 

% 77,3% 22,7% 

11-20 Ν 32 37 

% 46,4% 53,6% 

21-30 Ν 3 18 

% 14,3% 85,7% 

31+ Ν 34 12 

% 73,9% 26,1% 

 



172 

 

Η πλειοψηφία του δείγματος ανεξαιρέτως ετών προϋπηρεσίας θεωρεί ότι η 

χώρα ενισχύει τον ιατρικό τουρισμό μέσω της συνεργασίας με τις τράπεζες. 

Εξαίρεση αποτελεί το 60,9% του δείγματος με 31+ έτη προϋπηρεσίας που δεν 

συμφωνεί. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη 

προϋπηρεσίας του ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 80:Ενίσχυση από τη χώρα-  Συνεργασία με τράπεζες- έτη προϋπηρεσίας. 

  Ναι Όχι 

5-10 

 

Ν 43 1 

% 97,7% 2,3% 

11-20 Ν 64 5 

% 92,8% 7,2% 

21-30 Ν 11 10 

% 52,4% 47,6% 

31+ Ν 18 28 

% 39,1% 60,9% 

 

   



173 

 

Το 30,4% του δείγματος με 5-10 έτη προϋπηρεσίας και το 58,7% με 31+ έτη 

προϋπηρεσίας θεωρεί ότι τα standards των εγκαταστάσεων του ιατρικού 

τουρισμού στη χώρα είναι πολύ υψηλά. Αντίθετα, το 58,1% και το 40,6% του 

δείγματος με 11-20 έτη προϋπηρεσίας και 21-30 έτη προϋπηρεσίας θεωρεί ότι 

είναι μέτρια. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη 

προϋπηρεσίας του ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

 

Πίνακας 81: Κατά τη γνώμη σας είναι υψηλά τα standards των εγκαταστάσεων του ιατρικού 

τουρισμού στη χώρα; - έτη προϋπηρεσίας. 

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
Πολύ 

Δεν ξέρω 
/Δεν 

απαντώ 

5-10 

 

Ν 12 7 14 9 4 

% 26,1% 15,2% 30,4% 19,6% 8,7% 

11-20 Ν 5 28 14 3 19 

% 7,2% 40,6% 20,3% 4,3% 27,5% 

21-30 Ν 0 18 7 2 4 

% 0,0% 58,1% 22,6% 6,5% 12,9% 

31+ Ν 4 2 27 3 10 

% 8,7% 4,3% 58,7% 6,5% 21,7% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος (47,8% ) που έχει 5-10 έτη προϋπηρεσίας καθώς 

και  το 56,5% που έχει 21-30 έτη θεωρεί ότι οι υποδομές όσον αφορά τα ιαματικά 

λουτρά στην Ελλάδα είναι πολύ καλές. Αντίθετα μόνο το 72,5%  αυτών με 

προϋπηρεσία άνω το 11-20 έτη και το 82,6% με έτη 31+ θεωρεί λίγο καλές. Η 

ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη προϋπηρεσίας του 

ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 82: Κατάλληλες Υποδομές - Ιαματικά λουτρά- έτη προϋπηρεσίας           

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ 

5-10 

 

Ν 7 13 22 4 

% 15,2% 28,3% 47,8% 8,7% 

11-20 Ν 3 50 14 2 

% 4,3% 72,5% 20,3% 2,9% 

21-30 Ν 0 7 16 4 

% 0,0% 25,9% 59,3% 14,8% 

31+ Ν 1 38 5 2 

% 2,2% 82,6% 10,9% 4,3% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος ανεξαιρέτως ετών προϋπηρεσίας θεωρεί ότι οι 

υποδομές όσον αφορά στις κοσμετική ιατρική στην Ελλάδα είναι λίγο καλές. 

Εξαίρεση αποτελεί το 49,1% του δείγμα με 11-20 έτη προϋπηρεσίας που δεν 

συμφωνεί. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη 

προϋπηρεσίας του ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 83: Κατάλληλες Υποδομές - Κοσμετική Ιατρική - έτη προϋπηρεσίας 

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ 

5-10 

 

Ν 0 22 15 7 

% 0,0% 50,0% 34,1% 15,9% 

11-20 Ν 28 16 13 0 

% 49,1% 28,1% 22,8% 0,0% 

21-30 Ν 1 5 4 0 

% 10,0% 50,0% 40,0% 0,0% 

31+ Ν 3 38 4 0 

% 6,7% 84,4% 8,9% 0,0% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος με έτη προϋπηρεσίας 21-30 (66,7%) και 31 + 

(72,1%) θεωρεί ότι οι υποδομές όσον αφορά στις οφθαλμολογικές υπηρεσίες 

στην Ελλάδα είναι πολύ καλές. Αντίθετα, το 65,9% των ερωτώμενων με 5-10 έτη 

προϋπηρεσίας πιστεύει λίγο στην εν λόγω κατάσταση, ενώ το 50,8% με έτη 

προϋπηρεσίας 11-20 δεν συμφωνεί. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά με τα έτη προϋπηρεσίας του ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 84: Κατάλληλες Υποδομές - Οφθαλμολογικές υπηρεσίες - έτη προϋπηρεσίας 

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ 

5-10 

 

Ν 1 29 14 0 

% 2,3% 65,9% 31,8% 0,0% 

11-20 Ν 30 22 7 0 

% 50,8% 37,3% 11,9% 0,0% 

21-30 Ν 3 3 14 1 

% 14,3% 14,3% 66,7% 4,8% 

31+ Ν 10 2 31 0 

% 23,3% 4,7% 72,1% 0,0% 
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Το 54,3% του δείγματος με 5-10 έτη προϋπηρεσίας  και το  46,4% με 11-20 

έτη, επιθυμεί πάρα πολύ να αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υπηρεσίες σχετικά με τα 

ιαματικά λουτρά. Το 69,6% του δείγματος με 31+έτη επιθυμεί πολύ, ενώ το 

52,4% λίγο. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη 

προϋπηρεσίας του ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 85: Αλλαγή ή Βελτίωση - Ιαματικά λουτρά - έτη προϋπηρεσίας           

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ 

5-10 

 

Ν 1 8 12 25 

% 2,2% 17,4% 26,1% 54,3% 

11-20 Ν 4 4 29 32 

% 5,8% 5,8% 42,0% 46,4% 

21-30 Ν 0 11 4 6 

% 0,0% 52,4% 19,0% 28,6% 

31+ Ν 2 0 32 12 

% 4,3% 0,0% 69,6% 26,1% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος ανεξαιρέτως ετών προϋπηρεσίας επιθυμεί λίγο να 

αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υπηρεσίες σχετικά με τα SPA. Εξαίρεση αποτελεί 

το 37,7% του δείγμα με 11-20 έτη προϋπηρεσίας που το επιθυμεί πολύ. Η 

ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη προϋπηρεσίας του 

ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 86: Αλλαγή ή Βελτίωση - Spa - έτη προϋπηρεσίας 

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ 

5-10 

 

Ν 11 17 14 4 

% 23,9% 37,0% 30,4% 8,7% 

11-20 Ν 2 24 26 17 

% 2,9% 34,8% 37,7% 24,6% 

21-30 Ν 0 4 2 5 

% 0,0% 36,4% 18,2% 45,5% 

31+ Ν 1 8 4 4 

% 5,9% 47,1% 23,5% 23,5% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος ανεξαιρέτως ετών προϋπηρεσίας επιθυμεί πάρα 

πολύ να αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υπηρεσίες σχετικά με τις μονάδες 

αιμοκάθαρσης. Εξαίρεση αποτελεί το 35,6% του δείγμα με 11-20 έτη 

προϋπηρεσίας που το επιθυμεί πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά με τα έτη προϋπηρεσίας του ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 87: Αλλαγή ή Βελτίωση - Μονάδες αιμοκάθαρσης - έτη προϋπηρεσίας 

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ 

5-10 

 

Ν 0 14 25 7 

% 0,0% 30,4% 54,3% 15,2% 

11-20 Ν 3 0 21 35 

% 5,1% 0,0% 35,6% 59,3% 

21-30 Ν 1 0 6 14 

% 4,8% 0,0% 28,6% 66,7% 

31+ Ν 1 1 1 41 

% 2,3% 2,3% 2,3% 93,2% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος ανεξαιρέτως ετών προϋπηρεσίας επιθυμεί πάρα 

πολύ να αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υπηρεσίες σχετικά με την κοσμετική 

ιατρική. Εξαίρεση αποτελεί το 47,8% του δείγμα με 5-10 έτη προϋπηρεσίας που 

το επιθυμεί πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη 

προϋπηρεσίας του ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 88: Αλλαγή ή Βελτίωση - Κοσμετική Ιατρική - έτη προϋπηρεσίας 

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ 

5-10 

 

Ν 0 12 22 12 

% 0,0% 26,1% 47,8% 26,1% 

11-20 Ν 3 4 22 24 

% 5,7% 7,5% 41,5% 45,3% 

21-30 Ν 1 0 7 13 

% 4,8% 0,0% 33,3% 61,9% 

31+ Ν 1 2 9 32 

% 2,3% 4,5% 20,5% 72,7% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος ανεξαιρέτως ετών προϋπηρεσίας επιθυμεί πολύ 

να αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι οφθαλμολογικές υπηρεσίες. Εξαίρεση αποτελεί 

το 63,2% του δείγμα με 21-30 έτη προϋπηρεσίας που επιθυμεί πάρα πολύ. Η 

ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα έτη προϋπηρεσίας του 

ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 89: Αλλαγή ή Βελτίωση - Οφθαλμολογικές υπηρεσίες - έτη προϋπηρεσίας. 

 
 

  Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ 

5-10 

 

Ν 0 13 22 5 

% 0,0% 32,5% 55,0% 12,5% 

11-20 Ν 3 2 38 12 

% 5,5% 3,6% 69,1% 21,8% 

21-30 Ν 1 1 5 12 

% 5,3% 5,3% 26,3% 63,2% 

31+ Ν 1 4 37 4 

% 2,2% 8,7% 80,4% 8,7% 
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7.2.6. Σύγκριση Ετών προϋπηρεσίας με ειδικές ερωτήσεις 

 
Στην τελευταία ενότητα θα παρουσιαστεί η σύγκριση μεταξύ των ετών 

προϋπηρεσίας με τις ειδικές ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου σχετικά με τις 

αντιλήψεις για τον ιατρικό τουρισμό. 

Το 42,2% και το 35,5% των ερωτώμενων με 5-10 και 21-30 έτη 

προϋπηρεσίας αντίστοιχα, θεωρούν ότι η τουριστική κίνηση στη περιοχή τους 

έχει αναπτυχθεί μέτρια σε σχέση με παλαιότερα. Το 53,7% του δείγματος με έτη 

προϋπηρεσίας 11-20 θεωρεί ότι η περιοχή έχει αναπτυχθεί πολύ, ενώ το 

69,6% θεωρεί πάρα πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με τα 

έτη προϋπηρεσίας του ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

 

Πίνακας 90: Η τουριστική κίνηση στη περιοχή σας έχει αναπτυχθεί σε σχέση με παλαιότερα; - 

έτη προϋπηρεσίας 

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
Πολύ 

Δεν ξέρω 
/Δεν απαντώ 

5-10 

 

Ν 15 19 9 2 0 

% 33,3% 42,2% 20,0% 4,4% 0,0% 

11-20 Ν 12 12 36 6 1 

% 17,9% 17,9% 53,7% 9,0% 1,5% 

21-30 Ν 10 11 1 5 4 

% 32,3% 35,5% 3,2% 16,1% 12,9% 

31+ Ν 2 8 4 32 0 

% 4,3% 17,4% 8,7% 69,6% 0,0% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος ανεξαιρέτως ετών προϋπηρεσίας πιστεύει πάρα 

πολύ στο ότι οι επενδύσεις σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό θα βοηθήσουν στην 

προσέλκυση τουριστών. Εξαίρεση αποτελεί το 73,9% του δείγμα με 31+ έτη 

προϋπηρεσίας που το πιστεύει πολύ. Η ερώτηση έχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά με τα έτη προϋπηρεσίας του ερωτώμενου (p ≤ 0.05). 

Πίνακας 91: Πιστεύετε ότι οι επενδύσεις σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό θα βοηθήσουν στην 

προσέλκυση τουριστών; - έτη προϋπηρεσίας 

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
Πολύ 

Δεν ξέρω 
/Δεν απαντώ 

5-10 

 

Ν 0 2 18 24 1 

% 0,0% 4,4% 40,0% 53,3% 2,2% 

11-20 Ν 1 2 30 36 0 

% 1,4% 2,9% 43,5% 52,2% 0,0% 

21-30 Ν 0 0 7 24 0 

% 0,0% 0,0% 22,6% 77,4% 0,0% 

31+ Ν 2 1 34 9 0 

% 4,3% 2,2% 73,9% 19,6% 0,0% 
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Η πλειοψηφία του δείγματος με 5-10 έτη και 11-20 έτη προϋπηρεσίας 

θεωρεί ότι οι επενδύσεις για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού συμβάλουν 

πάρα πολύ στην ανάπτυξη και άλλων μορφών τουρισμού. Αντίθετα, η 

πλειοψηφία του δείγματος με 21-30 έτη και 31+ έτη προϋπηρεσίας θεωρούν 

ότι θα συμβάλλει πολύ.  

Πίνακας 92: Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού συμβάλουν στην ανάπτυξη 

και άλλων μορφών τουρισμού; - έτη προϋπηρεσίας 

  Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

5-10 

 

Ν 0 4 12 29 

% 0,0% 8,9% 26,7% 64,4% 

11-20 Ν 0 0 31 38 

% 0,0% 0,0% 44,9% 55,1% 

21-30 Ν 8 0 15 8 

% 25,8% 0,0% 48,4% 25,8% 

31+ Ν 0 3 35 8 

% 0,0% 6,5% 76,1% 17,4% 
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7.3. Συσχετίσεις Γενικών και Ειδικών Ερωτήσεων  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των γενικών και 

ειδικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου με τη χρήση του συντελεστή Spearman.  

Ο πίνακας 93 παρουσιάζει τις συσχετίσεις μεταξύ των γενικών ερωτήσεων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα παρατηρούμε ότι: 

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι ο ιατρικός τουρισμός  θα μπορούσε 

να συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, τόσο μειώνεται η 

αντίληψη ότι η οικονομική κρίση φαίνεται να επηρεάζει την περιοχή στην 

όποια βρίσκεται η επιχείρηση του ερωτώμενου (rs = -0.234).  

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι ο ιατρικός τουρισμός  θα μπορούσε 

να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας, τόσο μειώνεται 

η αντίληψη ότι η οικονομική κρίση φαίνεται να επηρεάζει την περιοχή στην 

όποια βρίσκεται η επιχείρηση του ερωτώμενου (rs = -0.201).  

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι ο ιατρικός τουρισμός  θα μπορούσε 

να συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, τόσο αυξάνει η 

αντίληψη ότι ο ιατρικός τουρισμός  θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην 

ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας (rs = 0.456).  

 Όσο αυξάνει η αντίληψη ότι η τοπική αγορά μπορεί να υποστηρίξει τον 

ιατρικό τουρισμό με σχετικές υποδομές, τόσο αυξάνει και η αντίληψη ότι η 

οικονομική κρίση φαίνεται να επηρεάζει την περιοχή στην όποια βρίσκεται η 

επιχείρηση του ερωτώμενου (rs = 0.183).  

 Όσο αυξάνει η αντίληψη ότι η πολιτεία παρέχει χρηματοδότηση για τις 

ανάγκες του ιατρικού τουρισμού τόσο αυξάνει και η αντίληψη ότι η 

οικονομική κρίση φαίνεται να επηρεάζει την περιοχή στην όποια βρίσκεται η 

επιχείρηση του ερωτώμενου (rs = 0.174).  

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι ο ιατρικός τουρισμός  θα μπορούσε 

να συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, τόσο μειώνεται η 

αντίληψη ότι η πολιτεία παρέχει χρηματοδότηση για τις ανάγκες του ιατρικού 

τουρισμού (rs = -0,250). 
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Ο πίνακας 94 παρουσιάζει τις συσχετίσεις μεταξύ των ειδικών ερωτήσεων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα παρατηρούμε ότι: 

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι η τουριστική κίνηση στη περιοχή 

τους έχει αναπτυχθεί σε σχέση με παλαιότερα, τόσο μειώνεται η αντίληψη ότι 

οι επενδύσεις σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό θα βοηθήσουν στην 

προσέλκυση τουριστών (rs = -0.248). 

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι η τουριστική κίνηση στη περιοχή 

τους έχει αναπτυχθεί σε σχέση με παλαιότερα, τόσο αυξάνουν οι δράσεις για 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τουριστών σε θέματα ιατρικού 

τουρισμού (rs = 0.213). 

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι οι επενδύσεις σε σχέση με τον 

ιατρικό τουρισμό θα βοηθήσουν στην προσέλκυση τουριστών, τόσο αυξάνει η 

αντίληψη ότι οι επενδύσεις για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού 

συμβάλουν στην ανάπτυξη και άλλων μορφών τουρισμού (rs = 0.532). 

 Όσο αυξάνει η αντίληψη της ικανοποίησης του δείγματος από την κίνηση του 

ιατρικού τουρισμού στην επιχείρησή τους τόσο αυξάνει και το γεγονός ότι η  

επιχείρησή συμμετέχει σε σχετικές, με τον ιατρικό τουρισμό, εθνικές και 

διεθνείς διοργανώσεις (rs = 0.420). 

 Όσο αυξάνουν οι δράσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τουριστών 

σε θέματα ιατρικού τουρισμού, τόσο αυξάνει και η συμμετοχή της επιχείρησης 

σε σχετικές, με τον ιατρικό τουρισμό, εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις (rs = 

0.523). 

 Όσο αυξάνουν οι δράσεις για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τουριστών 

σε θέματα ιατρικού τουρισμού, τόσο αυξάνει και η ικανοποίηση τους από την 

κίνηση του ιατρικού τουρισμού στην επιχείρησή σας (rs = 0.284). 
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Ο πίνακας 95 παρουσιάζει τις συσχετίσεις μεταξύ των γενικών και ειδικών 

ερωτήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα παρατηρούμε ότι: 

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει 

αρνητικά την περιοχή, τόσο μειώνεται η αντίληψη ότι η τουριστική κίνηση στη 

περιοχή τους έχει αναπτυχθεί σε σχέση με παλαιότερα (rs = -0,277).  

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει 

αρνητικά την περιοχή, τόσο αυξάνεται η αντίληψη ότι οι επενδύσεις σε σχέση 

με τον ιατρικό τουρισμό θα βοηθήσουν στην προσέλκυση τουριστών  (rs = 

0,204).  

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει 

αρνητικά την περιοχή, τόσο αυξάνεται η αντίληψη ότι οι επενδύσεις σε σχέση 

με τον ιατρικό τουρισμό θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και άλλων μορφών 

τουρισμού (rs = 0,215).  

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι ο ιατρικός τουρισμός  θα μπορούσε 

να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας, τόσο αυξάνεται 

η αντίληψη ότι οι επενδύσεις σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό θα βοηθήσουν 

στην προσέλκυση τουριστών  (rs = 0,395).  

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι ο ιατρικός τουρισμός  θα μπορούσε 

να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας, τόσο αυξάνεται 

η αντίληψη ότι οι επενδύσεις σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό θα 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη και άλλων μορφών τουρισμού (rs = 0,467).  

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι ο ιατρικός τουρισμός  θα μπορούσε 

να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας, τόσο αυξάνεται 

η αντίληψη ότι η επιχείρηση συμμετέχει σε σχετικές με τον ιατρικό τουρισμό, 

εθνικές και διεθνείς οργανώσεις (rs = 0,232).  

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι ο ιατρικός τουρισμός  θα μπορούσε 

να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας, τόσο αυξάνεται 

η ικανοποίηση από την κίνηση του ιατρικού τουρισμού στην επιχείρηση (rs = 

0,228).  
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 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι η πολιτεία παρέχει χρηματοδότηση 

για τις ανάγκες του ιατρικού τουρισμού, τόσο αυξάνεται η αντίληψη ότι η 

τουριστική κίνηση στην περιοχή έχει αναπτυχθεί σε σχέση με παλαιότερα (rs = 

0,274). 

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι η πολιτεία παρέχει χρηματοδότηση 

για τις ανάγκες του ιατρικού τουρισμού, τόσο αυξάνεται η αντίληψη ότι στην 

περιοχή έχουν πιστοποιηθεί επιχειρήσεις ώστε να ενισχυθούν από το ΕΣΠΑ (rs 

= 0,334). 

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι η πολιτεία παρέχει χρηματοδότηση 

για τις ανάγκες του ιατρικού τουρισμού, τόσο αυξάνεται η αντίληψη ότι έχουν 

γίνει προσπάθειες ένταξης προγραμμάτων ιατρικού τουρισμού στο ΕΣΠΑ (rs = 

0,459). 

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι η πολιτεία παρέχει χρηματοδότηση 

για τις ανάγκες του ιατρικού τουρισμού, τόσο αυξάνεται η αντίληψη ότι οι 

επενδύσεις σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό θα βοηθήσουν στην προσέλκυση 

τουριστών (rs = 0,164). 

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι η πολιτεία παρέχει χρηματοδότηση 

για τις ανάγκες του ιατρικού τουρισμού, τόσο αυξάνεται η αντίληψη ότι οι 

επενδύσεις σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

και άλλων μορφών τουρισμού (rs = 0,384). 

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι η πολιτεία παρέχει χρηματοδότηση 

για τις ανάγκες του ιατρικού τουρισμού, τόσο αυξάνεται η αντίληψη ότι η 

επιχείρηση συμμετέχει σε σχετικές με τον ιατρικό τουρισμό, εθνικές και 

διεθνείς διοργανώσεις  (rs = 0,205). 

 Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι η πολιτεία παρέχει χρηματοδότηση 

για τις ανάγκες του ιατρικού τουρισμού, τόσο αυξάνεται η ικανοποίηση από 

την κίνηση του ιατρικού τουρισμού στην επιχείρηση τους  (rs = 0,235). 
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Πίνακας 93:Συσχετίσεις Γενικών Ερωτήσεων 

 Η οικονομική κρίση 
φαίνεται να 
επηρεάζει την 

περιοχή στην οποία 
βρίσκεται η 

επιχείρησή σας; 

Ο ιατρικός 
τουρισμός θα 
μπορούσε να 

συμβάλει θετικά 
στην οικονομική 
ανάπτυξη της 
περιοχής; 

Πιστεύετε ότι ο 
ιατρικός τουρισμός 
μπορεί να συμβάλει 
στην ανάπτυξη του 
τουρισμού στη 

χώρα; 

Μπορεί η 
τοπική αγορά 
να υποστηρίξει 
τον ιατρικό 
τουρισμό με 
σχετικές 

υποδομές(τράπε
ζες, χώροι 
αναψυχής, 

διαμονής κ.α.); 

Η πολιτεία 
παρέχει 

χρηματοδό
τηση για 

τις 
ανάγκες 
του 

ιατρικού 
τουρισμού; 

Κατά τη 
γνώμη σας 

είναι 
υψηλά τα 
standards 

των 
εγκαταστά
σεων του 
ιατρικού 
τουρισμού 
στη χώρα; 

Η Ελλάδα 
συνεργάζεται 
με άλλες χώρες 
του εξωτερικού 

για την 
ανάπτυξη του 
ιατρικού 
τουρισμού; 

Ο ιατρικός τουρισμός θα μπορούσε να συμβάλει 
θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής; 

Correlation 
Coefficient 

-0,234** 1,000      

p value 0,001 .      

Πιστεύετε ότι ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα; 

Correlation 
Coefficient 

-0,201** 0,456** 1,000     

p value 0,005 0,000 .     

Μπορεί η τοπική αγορά να υποστηρίξει τον ιατρικό 
τουρισμό με σχετικές υποδομές(τράπεζες, χώροι 
αναψυχής, διαμονής κ.α.); 

Correlation 
Coefficient 

0,183* -0,093 0,005 1,000    

p value 0,011 0,200 0,940 .    

Η πολιτεία παρέχει χρηματοδότηση για τις ανάγκες 
του ιατρικού τουρισμού; 

Correlation 
Coefficient 

0,174* 0,250** 0,124 0,077 1,000   

p value 0,016 0,000 0,087 0,290 .   

** Συσχέτιση σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 

* Συσχέτιση σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 
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Πίνακας 94:Συσχετίσεις Ειδικών Ερωτήσεων 

 Είστε 
διατεθειμένοι 
να επενδύσετε 
από τη θέση 
που κατέχετε 
στο πεδίο του 
ιατρικού 
τουρισμού;  

Πιστεύετε ότι 
οι επενδύσεις 
σε σχέση με 
τον ιατρικό 
τουρισμό θα 
βοηθήσουν 

στην 
προσέλκυση 
τουριστών; 

Οι επενδύσεις 
που 

αναπτύσσονται 
για την 

ανάπτυξη του 
ιατρικού 
τουρισμού 
συμβάλουν 

στην ανάπτυξη 
και άλλων 
μορφών 

τουρισμού; 

Η επιχείρησή 
σας συμμετέχει 
σε σχετικές, με 
τον ιατρικό 
τουρισμό, 
εθνικές και 
διεθνείς 

διοργανώσεις; 

Είστε 
ικανοποιημένη-
ος από την 
κίνηση του 
ιατρικού 
τουρισμού 

στην 
επιχείρησή 

σας; 

Δράσεις για 
ενημέρωση και 
ευαισθητοποίη

ση των 
τουριστών σε 

θέματα 
ιατρικού 
τουρισμού. 

Η τουριστική κίνηση στη περιοχή 
σας έχει αναπτυχθεί σε σχέση με 
παλαιότερα; 

Correlation 
Coefficient 

-0,017 -,248** -0,075 0,017 -0,061 0,213** 

p value 0,820 0,001 0,324 0,827 0,424 0,005 
Οι επενδύσεις που αναπτύσσονται 
για την ανάπτυξη του ιατρικού 
τουρισμού συμβάλουν στην 
ανάπτυξη και άλλων μορφών 
τουρισμού; 

Correlation 
Coefficient 

-0,032 0,532** 1,000    

p value 0,675 0,000 .    

Είστε ικανοποιημένη-ος από την 
κίνηση του ιατρικού τουρισμού 
στην επιχείρησή σας; 

Correlation 
Coefficient 

0,006 0,077 0,106 0,420** 1,000  

p value 0,938 0,316 0,164 0,000 .  
Δράσεις για ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των τουριστών 
σε θέματα ιατρικού τουρισμού. 

Correlation 
Coefficient 

0,071 -0,102 -0,109 0,523** 0,284** 1,000 

p value 0,353 0,180 0,155 0,000 0,000 . 

** Συσχέτιση σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 

* Συσχέτιση σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 
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Πίνακας 95: Συσχέτιση Γενικών και Ειδικών Ερωτήσεων 

 Η 
τουριστική 
κίνηση στη 
περιοχή σας 

έχει 
αναπτυχθεί 
σε σχέση με 
παλαιότερα; 

Στην 
περιοχή 
σας έχουν 
πιστοποιηθ

εί 
επιχειρήσει
ς ώστε να 
ενισχυθούν 
από το 
ΕΣΠΑ; 

Έχουν γίνει 
προσπάθειες 
ένταξης 

προγραμμάτ
ων ιατρικού 
τουρισμού 
στο  ΕΣΠΑ; 

Πιστεύετε 
ότι οι 

επενδύσεις 
σε σχέση με 
τον ιατρικό 
τουρισμό θα 
βοηθήσουν 

στην 
προσέλκυσ

η 
τουριστών; 

Οι 
επενδύσεις 

που 
αναπτύσσοντ
αι για την 
ανάπτυξη 

του ιατρικού 
τουρισμού 
συμβάλουν 

στην 
ανάπτυξη και 

άλλων 
μορφών 

τουρισμού; 

Η επιχείρησή 
σας συμμετέχει 
σε σχετικές, με 
τον ιατρικό 
τουρισμό, 
εθνικές και 
διεθνείς 

διοργανώσεις; 

Είστε 
ικανοποιη
μένη-ος 
από την 

κίνηση του 
ιατρικού 
τουρισμού 

στην 
επιχείρησή 

σας; 

Εκπαίδευση 
του 

προσωπικού 
σε θέματα 
ιατρικού 
τουρισμού  

Η οικονομική κρίση φαίνεται 
να επηρεάζει την περιοχή 
στην οποία βρίσκεται η 
επιχείρησή σας; 

Correlation Coefficient -0,277**   0,204** 0,215**    
p value 0,000   0,005 0,003    

Ο ιατρικός τουρισμός θα 
μπορούσε να συμβάλει θετικά 
στην οικονομική ανάπτυξη 
της περιοχής; 

Correlation Coefficient    0,395** 0,467** 0,,232** 0,228** 0,252** 
p value    0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 

Η πολιτεία παρέχει 
χρηματοδότηση για τις 
ανάγκες του ιατρικού 
τουρισμού; 

Correlation Coefficient 0,274** 0,334** 0,459** 0,164* 0,384** 0,205** 0,235**  
p value 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,005 0,001  

** Συσχέτιση σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 

* Συσχέτιση σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 
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7.4. Αποτελέσματα Οικονομετρικής Ανάλυσης 

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται οικονομετρική ανάλυση και 

συγκεκριμένα παρουσιάζονται υποδείγματα λογιστικής παλινδρόμησης των 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου όσον αφορά τις αντιλήψεις των ξενοδόχων για 

τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα.   

Πίνακας 96: Υπόδειγμα 1ο Πρόθεση για Επένδυση στον Ιατρικό Τουρισμό 

Αποτελέσματα Multiple Logistic Regression 

Πρόσθεση για Επένδυση OR Std. Err. z P>z
95% Confidence 

Interval 

Δυνατότητα της Τοπικής 

Αγοράς να Υποστηρίξει με 

Υποδομές τον Ιατρικό 

Τουρισμό 

3.108363>1 1.404452 2.51 0.012 1.282134 7.535813 

Κατάρτιση Προσωπικού 

Επιχείρησης στον Ιατρικό 

Τουρισμό 

4.56318 2.831116 2.45 0.014 1.352571 15.39484 

Βάσει των αποτελεσμάτων, όσο υψηλότερη αξιολογείται η δυνατότητα 

της τοπικής αγοράς να υποστηρίξει τον ιατρικό τουρισμό, τόσο υψηλότερη η 

πιθανότητα να εκφραστεί πρόσθεση για επένδυση στον ιατρικό τουρισμό 

(OR=3.10). Επιπρόσθετα, όσο υψηλότερη είναι η κατάρτιση του προσωπικού 

της επιχείρησης στον ιατρικό τουρισμό, τόσο υψηλότερη η πιθανότητα να 

εκφραστεί πρόσθεση για επένδυση στον ιατρικό τουρισμό (OR=4.56).  

Καθώς το McFadden R2 είναι ίσο με 0.2092 (θεωρείται ικανοποιητικό 

όταν παίρνει τιμές μεγαλύτερες από 0.20), αλλά και pLikelihood Ratio Test<0.001, 

το υπόδειγμα θεωρείται ικανοποιητικό. Επιπρόσθετα, βάσει του Link Test, το 

υπόδειγμα δεν υποφέρει από σφάλμα εξειδίκευσης καθώς το phat<0.05 

phat
2>0.05. 
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Πίνακας 97: Link Test 1 

Πρόθεση για Επένδυση 

στον Ιατρικό Τουρισμό 

Coef. Std. Err. z P>z 95% Confidence 

Interval 

hat 1.651332 .7189939 2.30 0.022 .2421295 3.060534 

hat2 -.1285641 .1145523 -1.12 0.262 -.3530824 .0959543 

constant -.6162582 .9616404 -0.64 0.522 -2.501039 1.268522 

 

To pHosmer & Lemeshow=0.3022>0.05 επομένως το υπόδειγμα έχει καλή 

προσαρμογή στα δεδομένα. Επιπρόσθετα καθώς το Area Under the ROC 

Curve=0.8159, οι ανεξάρτητες μεταβλητές έχουν υψηλή ερμηνευτική αξία, 

high predictive value. 

Διάγραμμα 33: ROC Curve 
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Πίνακας 98: Υπόδειγμα 2ο Βαθμός Συμμετοχής των Επιχειρήσεων σε Εθνικές ή Διεθνής 

Διοργανώσεις για τον Ιατρικό Τουρισμό  

Βαθμός Συμμετοχής των 

Επιχειρήσεων σε 

Εθνικές ή Διεθνής 

Διοργανώσεις για τον 

Ιατρικό Τουρισμό 

Odds 

Ratio 

Std. Err. z P>z 95% Confidence 

Interval 

Πρόθεση Επένδυσης στον 

Ιατρικό Τουρισμό 

27.5503>1 24.20086 3.77 0.000 4.925039 154.1143 

Άποψη Σχετικά με την 

Προσέλκυση Τουριστών 

μέσω Δράσεων 

.2588516* .0853477 -4.10 0.000 .1356424 .4939764 

Ικανοποίηση σε Σχέση με 

την Κίνηση του Ιατρικού 

Τουρισμού στην 

Επιχείρηση 

15.04094 5.900374 6.91 0.000 6.972033 32.44822 

Cut Point 1 .6535519 .902211  -1.114749 2.421853  

Cut Point 2 1.221624 .8956845  -.5338857 2.977133  

Cut Point 3 5.280198 1.129063  3.067276 7.49312  

*Αποτέλεσμα το οποίο χρήζει διερεύνησης μεταβολή της σύνθεσης των τουριστών με βάση τις υποδομές, θα 

μείνει ο ίδιος αριθμός τουριστών με διαφορετική σύνθεση 

 

Βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, επιχειρήσεις οι οποίες 

προτίθενται να επενδύσουν στον Ιατρικό Τουρισμό συμμετέχουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε Εθνικές ή Διεθνής Διοργανώσεις για τον Ιατρικό 

Τουρισμό (OR=27.55), κάτι το οποίο ισχύει και για επιχειρήσεις οι οποίες 

εκφράζουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την κίνηση του Ιατρικού 

Τουρισμού στην επιχείρηση (OR=15.04). Ωστόσο, όσοι πιστεύουν στην 
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μικρού βαθμού επίδρασης των δράσεων στην προσέλκυση τουριστών, 

συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε Εθνικές ή Διεθνής Διοργανώσεις 

(OR=0.25). Τόσο το McFadden R2 (0.2675), όσο και το Likelihood Ratio 

Test (p<0.001), είναι ικανοποιητικά.  

Πίνακας 99: Link Test 2 

Βαθμός 

Συμμετοχής των 

Επιχειρήσεων σε 

Εθνικές ή Διεθνής 

Διοργανώσεις για 

τον Ιατρικό 

Τουρισμό 

Coefficien Std. Err. z P>z 95% Confidence 

Interval 

hat 1.187623 .3465233 3.43 0.001 .5084495 1.866796 

hat2 -.0293377 .0486731 -0.60 0.547 -.1247352 .0660598 

Cut Point 1 .8175447 .4082153  .0174573 1.617632  

Cut Point 2 1.398593 .4302271  .555364 2.241823  

Cut Point 3 5.437389 .7269971  4.012501 6.862277  

Βάσει του Link Test, το υπόδειγμα δεν υποφέρει από σφάλμα 

εξειδίκευσης.  
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Πίνακας 100: Υπόδειγμα 3ο Ικανοποίηση από την Κίνηση του Ιατρικού Τουρισμού στην 

Επιχείρηση 

Ικανοποίηση από 

την Κίνηση του 

Ιατρικού 

Τουρισμού στην 

Επιχείρηση 

Odds 

Ratio 

Std. Err. z P>z 95% Confidence 

Interval 

Εκπαίδευση και 

κατάρτιση για τον 

ιατρικό τουρισμό 

1.844512 .4597647 2.46 0.014 1.131645 3.006442

Υποστήριξη από 

την Τοπική Αγορά 

.295038 .0745383 -4.83 0.000 .179817 .4840891

Cut Point1 -2.180278 1.040742  -4.220095 -.1404605  

Cut Point 2 -.3454945 .9987045  -2.302919 1.61193  

Cut Point 3 3.539476 1.396105  .8031604 6.275791  

Βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, όσο υψηλότερη είναι η 

κατάρτιση του προσωπικού της επιχείρησης, τόσο υψηλότερος ο βαθμός 

ικανοποίησης από την κίνηση του Ιατρικού Τουρισμού (OR=1.84). Ωστόσο, 

όσοι θεωρούν ότι η τοπική κοινωνία είναι σε θέση , βάσει των υποδομών της 

να υποστηρίξει σε υψηλό βαθμό τον Ιατρικό Τουρισμό, δηλώνουν 

χαμηλότερο βαθμό ικανοποίησης (OR=0.29), διότι έχουν υψηλές προσδοκίες. 

Τόσο το McFadden R2 (0.2273), όσο και το Likelihood Ratio Test (p<0.001), 

είναι ικανοποιητικά. Βάσει του Link Test, το υπόδειγμα δεν υποφέρει από 

σφάλμα εξειδίκευσης.  
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Πίνακας 101: Link Test 3 

Ικανοποίηση από 

την Κίνηση του 

Ιατρικού 

Τουρισμού στην 

Επιχείρηση 

Coefficient Std. Err. z P>z 95% Confidence 

Interval 

hat 1.205282 .3961175 3.04 0.002 .4289064 1.981658

hat2 .0633295 .1022558 0.62 0.536 -.1370882 .2637473

Cut Point1 -2.195826 .5646183  -3.302457 -1.089194  

Cut Point 2 -.3448169 .5040351  -1.332708 .6430738  

Cut Point 3 3.767943 1.115406  1.581788 5.954098  
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Κεφάλαιο 8ο Συμπεράσματα-Προτάσεις 

 

8.1 Συμπεράσματα 

Συμπεράσματα Γενικών ερωτήσεων 

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το αντικείμενο των τουριστικών 

υπηρεσιών  που προσφέρεται από τα ξενοδοχεία/φορείς είναι ο γενικός 

τουρισμός (91,1%) πρωτίστως, ακολουθούν οι υπηρεσίες Spa (38,5%), 

έπονται οι δραστηριότητες ευεξίας (28,6%), στη τέταρτη θέση έχουμε τα 

ιαματικά λουτρά (1,6%), στην πέμπτη θέση την κοσμετική ιατρική (0,5%). 

Ως προς τον επηρεασμό των τουριστικών επιχειρήσεων από την κρίση το  

93,8% των στελεχών δήλωσε ότι η ξενοδοχειακή επιχείρηση στην οποία 

απασχολείται έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση. 

Στο θέμα της συμβολής που μπορεί να έχει ο ιατρικός τουρισμός η 

συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών υποστηρίζει ότι ο ιατρικός τουρισμός 

θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 

(90,2%) και στην ανάπτυξη του τουρισμού στην χώρα (97,2%). Μάλιστα το 

77,6% των στελεχών θεωρεί ότι η τοπική αγορά μπορεί να υποστηρίξει 

τουλάχιστον πολύ τον ιατρικό τουρισμό σχετικά με τις υποδομές. 

Όσον αφορά τους τρόπους ενίσχυσης του ιατρικού τουρισμού το 53,9% 

των στελεχών θεωρεί ότι αυτή την στιγμή ο ιατρικός τουρισμός στην χώρα 

ενισχύεται μέσω επενδύσεων σε εγκαταστάσεις, το 45% αναφέρει 

εκπαιδευτικά σεμινάρια, το 42,8% με την χρηματοδότηση δράσεων, το 

28,3% με φοροαπαλλαγές, το 24,4% με την συνεργασία των τραπεζών και το 

24,4% με άλλους τρόπους (καλή γνώση των προσφερόμενων ιατρικών 

υπηρεσιών, δυνατότητα ιατρικών υπηρεσιών σε ξενοδοχεία, συνέδρια, 

μάρκετινγκ, προβολή της χώρας, υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση). 

Σχετικά με την παροχή χρηματοδότησης του ιατρικού τουρισμού από την 

πολιτεία για τις ανάγκες του το 49% των στελεχών δήλωσε ότι δεν παρέχεται, 
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ενώ το 37,5% δεν γνωρίζει/δεν απαντά στο θέμα αυτό και μόνο το 13,5% 

απάντησε θετικά.  

Στο θέμα της αξιολόγησης των υποδομών του ιατρικού τουρισμού, το 

41,2% των στελεχών τις αξιολογεί ως τουλάχιστον πολύ υψηλές, το 28,6% 

ως μέτριες, το 10,9% ως χαμηλού επιπέδου και ένα σημαντικό ποσοστό της 

τάξης του 19,3% δεν γνωρίζει ή δεν ήθελε να απαντήσει.  

Μόνο  το 8,4% των στελεχών δήλωσε ότι η Ελλάδα συνεργάζεται 

τουλάχιστον πολύ με άλλες χώρες για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, 

το 26% δήλωσε σε μέτριο επίπεδο, το 39,6% σε χαμηλό επίπεδο και ένα 

σημαντικό ποσοστό της τάξης του 26% δεν γνωρίζει ή δεν ήθελε να 

απαντήσει.  

Επίσης, το  82,2% των στελεχών αξιολογεί ως τουλάχιστον πολύ καλές τις 

υποδομές για την δραστηριότητα Spa, το 69% για τις δραστηριότητες ευεξίας, 

το 40,1% για τις οφθαλμολογικές υπηρεσίες, το 36,7% για τα ιαματικά 

λουτρά, το 27,6% για την κοσμετική ιατρική και το 16,5% για τις μονάδες 

αιμοκάθαρσης (τα ποσοστά έχουν προκύψει από την πρόσθεση των 

κατηγοριών ‘πολύ’ & ‘πάρα πολύ’).  

Επιπρόσθετα το θέμα της αξιολόγησης της επιθυμίας για αλλαγή 

/βελτίωση το  53,2% των στελεχών έχει τουλάχιστον πολύ έντονη την 

επιθυμία για βελτιώσεις  για την δραστηριότητα του Spa, το 76,1% για τις 

δραστηριότητες ευεξίας, το 84,4% για τις οφθαλμολογικές υπηρεσίες, το 

83,5% για τα ιαματικά λουτρά, το 86% για την κοσμετική ιατρική και το 

88,3% για τις μονάδες αιμοκάθαρσης (τα ποσοστά έχουν προκύψει από την 

πρόσθεση των κατηγοριών ‘πολύ’ & ‘πάρα πολύ’).  

Ως προς το θέμα της παροχής άλλων υπηρεσιών στις  τουριστικές 

εγκαταστάσεις το  56,8% των στελεχών αναφέρει ότι παρέχονται 

συμπληρωματικά και υπηρεσίες φαγητού σε τοπικά εστιατόρια και ταβέρνες, 

το 49,7% αναφέρει επισκέψεις στα γύρω χωριά, το 42% αναφέρει περιήγηση 

στον οργανωμένο χώρο των λουτρών, το 15,4%  αναφέρει ότι δεν 

προσφέρεται καμία επιπλέον υπηρεσία και ένα ακόμα 15,4% αναφέρει 
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διαφορετικού τύπου υπηρεσίες σε σχέση με τις προαναφερθείσες  

(ψυχαγωγία, εκδρομές, τουριστικές υπηρεσίες).  

Συμπεράσματα Ειδικών ερωτήσεων 

Το 50,3%  των στελεχών θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί τουλάχιστον πολύ η 

τουριστική κίνηση σε σχέση με παλιότερα, το 26,5% σε μέτριο βαθμό, το 

20,6% λίγο και το υπόλοιπο 2,6% δεν γνωρίζει/δεν απάντησε.  

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι και το επίπεδο της επιθυμίας για 

επενδύσεις στον ιατρικό τουρισμό. Έτσι λοιπόν η πλειοψηφία των στελεχών 

(81%) αξιολόγησε θετικά των επιθυμία για επενδύσεις στον ιατρικό 

τουρισμό, το 7,4% ήταν αρνητικό και το 11,6% δεν γνωρίζει/δεν απάντησε.  

Για το θέμα της πιστοποίησης των επιχειρήσεων για ενίσχυση από το 

ΕΣΠΑ η πλειοψηφία των στελεχών (60,2%) απάντησε θετικά ότι έχουν 

πιστοποιηθεί επιχειρήσεις για να λάβουν ενίσχυση από το ΕΣΠΑ, το 6,8% 

ήταν αρνητικό και το 33% δεν γνωρίζει/δεν απάντησε. Επιπλέον το  37,7% 

των στελεχών ανέφερε ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες ένταξης 

προγραμμάτων του ιατρικού τουρισμού στο ΕΣΠΑ, το 7,3% ήταν θετικό και 

το 55% δεν γνωρίζει/δεν απάντησε. Ακόμα το 95,3% (των στελεχών θεωρεί 

ότι οι επενδύσεις στον ιατρικό τουρισμό θα βοηθήσουν τουλάχιστον πολύ 

στην προσέλκυση τουριστών, το 2,6% θεωρεί σε μέτριο βαθμό, το 1,6% λίγο 

και το 0,5% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.  

Όσον αφορά τη συμβολή των επενδύσεων στον ιατρικό τουρισμό στην 

ανάπτυξη άλλων μορφών τουρισμού το 92,2%  των στελεχών θεωρεί ότι 

είναι τουλάχιστον μεγάλη η συμβολή των επενδύσεων στον ιατρικό τουρισμό 

σε άλλες μορφές τουρισμού.  Ακόμα το  57,3% των στελεχών θεωρεί ότι 

συμμετέχουν τουλάχιστον πολύ οι επιχειρήσεις σε εθνικές και διεθνείς 

διοργανώσεις σχετικές με τον ιατρικό τουρισμό,  το 7% θεωρεί σε μέτριο 

βαθμό, το 24,9% λίγο και το 10,8% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.  

Επιπρόσθετα μόνο το 12% των στελεχών είναι τουλάχιστον πολύ 

ικανοποιημένο από την κίνηση του ιατρικού τουρισμού,  το 17,4% σε μέτριο 

βαθμό, το 58,7% λίγο και το 12% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.  Επίσης το 33,3% 
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των στελεχών θεωρεί τουλάχιστον πολύ καλή την πληροφόρηση των 

τουριστών σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό, το  10% σε μέτριο βαθμό, το 

45% λίγο και το 11,7% δεν γνωρίζει/δεν απαντά. Το 66% των στελεχών 

αναφέρει ότι οι επιχειρηματίες –ιδιώτες είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση 

των τουριστών σχετικά με τον ιατρικό τουρισμού, το 27,2% αναφέρει το 

υπουργείο τουρισμού-συναρμόδια υπουργεία, το 25,3% αναφέρει την 

περιφέρεια-δήμοι, το 22,8% αναφέρει άλλους φορείς (ΜΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) 

και το 32,7% αναφέρει άλλους υπεύθυνους (ειδικά γραφεία εξωτερικού-

τουρισμού). Ως προς τους τρόπους ενημέρωσης των τουριστών το 78,3% των 

στελεχών αναφέρει ότι οι τουρίστες ενημερώνονται μέσω συμμετοχών σε 

διεθνείς εκθέσεις, το 84,2% ηλεκτρονικά, το 47,3% με προωθητικές κινήσεις 

σε μέσα ενημέρωσης και το 22,3% με άλλους τρόπους (συμφωνίες-

συνεργασίες με ειδικά γραφεία εξωτερικού).  

Στο θέμα του επιπέδου εκπαίδευσης του προσωπικού σχετικά με τον 

ιατρικό τουρισμό το 34,8% των στελεχών θεωρεί τουλάχιστον πολύ καλή την 

εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό, το  

10,7% σε μέτριο βαθμό, το 46% λίγο και το 7% δεν γνωρίζει/δεν απαντά. 

Ακόμα η  πλειοψηφία των στελεχών (75%) απάντησε θετικά ότι έχουν έρθει 

σε επαφή με τις δομές υγείας της περιοχής τους για έκτατο γεγονός σε 

τουρίστα, το 21,7% ήταν αρνητικό και το 3,3% δεν γνωρίζει/δεν απάντησε.  

Ως προς του τομείς επένδυσης στον ιατρικό τουρισμό η πλειοψηφία των 

στελεχών, άνω του 80%, θεωρεί ότι η χώρα πρέπει να επενδύσει στο μέλλον 

στον θεραπευτικό τουρισμό, στον ιαματικό τουρισμό και στον τουρισμό 

υγιεινής διαβίωσης. Ακολουθεί ο τουρισμός της φυσιοθεραπείας με 73.8%, 

έπεται ο τουρισμός ομορφιάς με 62,6% και τελευταίο έχουμε τον 

θερμαλιστικό τουρισμό με 50,3%.  
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Συμπεράσματα ερωτήσεων σε σχέση με τα κοινωνικοδημογραφικά 

χαρακτηριστικά  

Η σύγκριση μεταξύ των ερωτήσεων και της περιφέρειας στην οποία ανήκουν 

τα ξενοδοχεία που συμμετείχαν στην έρευνα, κατέδειξε διαφορές στις αντιλήψεις 

των στελεχών. Συγκεκριμένα,  τα ξενοδοχεία από όλες τις περιφέρειες θεωρούν 

ότι η τοπική αγορά μπορεί υποστηρίξει τον ιατρικό τουρισμό με σχετικές 

υποδομές. Αντίθετη σε αυτό είναι η περιφέρεια των Ιόνιων νησιών καθώς και της 

Πελοποννήσου.  

Στο σύνολο τους τα ξενοδοχεία από όλες τις περιφέρειες θεωρούν ότι η 

χώρα δεν ενισχύει τον ιατρικό τουρισμό μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια 

και χρηματοδοτήσεις δράσεων. Ωστόσο υπήρξαν και εξαιρέσεις σε αυτές τις 

αντιλήψεις από τις περιφέρειες: Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος και 

Αττική καθώς και Ιόνια Νησιά, Δυτική και Στερεά Ελλάδα,  Αιγαίο και 

Αττική (αντίστοιχα για την κάθε τρόπο ενίσχυσης).   

 Η πλειοψηφία του δείγματος από όλες τις περιφέρειες θεωρεί ότι υπάρχουν 

κατάλληλες υποδομές για SPA, με εξαίρεση την Δυτική και Στερεά Ελλάδα. 

Σημαντικές ήταν οι διαφορές για τις μονάδες αιμοκάθαρσης και τις 

οφθαλμολογικές υπηρεσίες ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκει το ξενοδοχείο. 

Επίσης, παρά το γεγονός ότι όλα τα ξενοδοχεία ανεξαρτήτως περιφέρειας 

θεωρούν ότι υπάρχουν υποδομές για   κοσμετική ιατρική και ιαματικά λουτρά, 

σε αυτό διαφωνούν οι περιφέρειες τις Μακεδονίας – Ηπείρου, Ιόνια Νησιά και 

Θεσσαλία, Κρήτη αντίστοιχα). Ανεξαρτήτως περιφέρειας όλα τα ξενοδοχεία 

επιθυμούν να αλλάξουν ή να βελτιωθούν οι υποδομές των υπηρεσιών ιατρικού 

τουρισμού. Ωστόσο, το 15% των ξενοδοχείων της Αττικής δεν συμφωνεί.   

Το σύνολο των ξενοδοχείων δήλωσε ότι το Υπουργείο Τουρισμού, τα 

συναρμόδια Υπουργεία καθώς και οι Περιφέρειες - Δήμοι δεν επιχειρούν να 

ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους τουρίστες σε θέματα ιατρικού 

τουρισμού. Ωστόσο, οι περιφέρειες της Θεσσαλίας και των Ιονίων Νησιών δεν 

συμφωνούν με αυτό.  
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Σχετικά με την σχέση μεταξύ κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών 

και των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

κατέδειξε ότι το επίπεδο εκπαίδευσης, η θέση που κατείχε ο ερωτώμενος στον 

φορέα καθώς και τα έτη προϋπηρεσίας αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

σχετικά με τις αντιλήψεις για τον ιατρικό τουρισμό.  

Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο σε 

σχέση με αυτούς με χαμηλότερο επίπεδο θεωρούν ότι ο ιατρικός τουρισμός 

αποτελεί πάρα πολύ και πολύ καλή προοπτική για την χώρα. Επιπλέον, η θέση 

στον φορέα αποτελεί σημαντικό παράγοντα σχετικά με την ανάπτυξη του 

ιατρικού τουρισμού και τις επενδύσεις σε αυτόν.  

Τέλος, τα έτη προϋπηρεσίας του δείγματος σε σχέση με τις ερωτήσεις 

έδειξαν ότι άτομα με μικρότερη επαγγελματική εμπειρία είναι πιο 

ενημερωμένα για τον ιατρικό τουρισμό και την προοπτική αυτού, σε σχέση με 

τα άτομα με περισσότερη εμπειρία στον βιομηχανικό τουρισμό. 

Συμπεράσματα ανάλυσης συσχέτισης   

Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι ο ιατρικός τουρισμός  θα 

μπορούσε να συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και 

της χώρας, τόσο μειώνεται η αντίληψη ότι η οικονομική κρίση φαίνεται να 

επηρεάζει την περιοχή στην όποια βρίσκεται η επιχείρηση του ερωτώμενου.  

Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι η τουριστική κίνηση στη 

περιοχή τους έχει αναπτυχθεί σε σχέση με παλαιότερα, τόσο μειώνεται η 

αντίληψη ότι οι επενδύσεις σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό θα βοηθήσουν 

στην προσέλκυση τουριστών.  

Όσο αυξάνει η αντίληψη της ικανοποίησης του δείγματος από την κίνηση 

του ιατρικού τουρισμού στην επιχείρησή τους τόσο αυξάνει και το γεγονός 

ότι η  επιχείρησή συμμετέχει σε σχετικές, με τον ιατρικό τουρισμό, εθνικές 

και διεθνείς διοργανώσεις. 

Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι η οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει αρνητικά την περιοχή, τόσο μειώνεται η αντίληψη ότι η τουριστική 

κίνηση στη περιοχή τους έχει αναπτυχθεί σε σχέση με παλαιότερα. 
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Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι ο ιατρικός τουρισμός  θα 

μπορούσε να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας, τόσο 

αυξάνεται η αντίληψη ότι οι επενδύσεις σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό θα 

βοηθήσουν στην προσέλκυση τουριστών και  άλλων μορφών τουρισμού 

καθώς και  η ικανοποίηση από την κίνηση του ιατρικού τουρισμού στην 

επιχείρηση. 

Όσο αυξάνει η αντίληψη του δείγματος ότι η πολιτεία παρέχει 

χρηματοδότηση για τις ανάγκες του ιατρικού τουρισμό, τόσο αυξάνεται η 

αντίληψη ότι η τουριστική κίνηση στην περιοχή έχει αναπτυχθεί σε σχέση με 

παλαιότερα και ότι στην περιοχή έχουν πιστοποιηθεί επιχειρήσεις ώστε να 

ενισχυθούν από το ΕΣΠΑ. 

Συμπεράσματα υποδειγμάτων   

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων: α) όσο 

υψηλότερη αξιολογείται η δυνατότητα της τοπικής αγοράς να υποστηρίξει 

τον ιατρικό τουρισμό, τόσο υψηλότερη η πιθανότητα να εκφραστεί πρόθεση 

για επένδυση στον ιατρικό τουρισμό, β) όταν η κατάρτιση του προσωπικού 

της επιχείρησης είναι υψηλή, τόσο υψηλότερη η πιθανότητα να εκφραστεί 

πρόθεση για επένδυση στον ιατρικό τουρισμό και να αυξηθεί ο βαθμός 

ικανοποίησης από την κίνηση του Ιατρικού Τουρισμού, γ) επιχειρήσεις οι 

οποίες προτίθενται να επενδύσουν στον Ιατρικό Τουρισμό ή  επιχειρήσεις οι 

οποίες εκφράζουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την κίνηση του Ιατρικού 

Τουρισμού συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε Εθνικές ή Διεθνείς 

Διοργανώσεις για τον Ιατρικό Τουρισμό.  
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8.2.  Συζήτηση  

Ο ιατρικός τουρισμός δεν αποτελεί ένα σύγχρονο φαινόμενο. Παλαιότερα, 

άτομα από αναπτυσσόμενες χώρες επισκέπτονταν τις αναπτυγμένες χώρες 

προκειμένου να τους παρασχεθούν υγειονομικές υπηρεσίες. Ο κύριος λόγος 

ήταν ότι στις αναπτυγμένες χώρες υπήρχε καλύτερη νοσοκομειακή 

περίθαλψη χάρις στο εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τον 

σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τις νέες νοσοκομειακές 

εγκαταστάσεις, σε σύγκριση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η τάση όμως 

αυτή τα τελευταία χρόνια είναι αντίστροφη. Συγκεκριμένα, άτομα από 

πλούσιες χώρες επισκέπτονται τις χαμηλότερου εισοδηματικού επιπέδου 

χώρες προκειμένου να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες υγείας και ταυτόχρονα να 

απολαύσουν τις διακοπές τους.  

Η Ελλάδα έχει όλα τα πλεονεκτήματα να αναπτύξει τον ιατρικό τουρισμό, 

καθώς αποτελεί  τουριστικό προορισμό επί δεκαετίες, διαθέτει καλό κλίμα 

και μεσογειακή υγιεινή διατροφή, εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, 

νοσοκομειακές καθώς και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, οι οποίες μπορούν 

να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς – τουρίστες. Ωστόσο, η χώρα μας είναι 

θεμιτό να οργανωθεί προς τον τομέα αυτόν.  

Στόχος της εν λόγω διδακτορικής διατριβής ήταν η καταγραφή και 

ανάλυση των γνώσεων και αντιλήψεων των ελλήνων ξενοδόχων, σχετικά με 

τις σύγχρονες διαστάσεις και προοπτικές του ιατρικού τουρισμού στην 

Ελλάδα. 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας η πλειοψηφία των στελεχών 

(91,1%) που απάντησε στο ερωτηματολόγιο δήλωσε ότι προσφέρουν γενικό 

τουρισμό. Το 38,5% των ξενοδοχείων παρέχει υπηρεσίες Spa και το 28,6% 

δραστηριότητες ευεξίας. Η μελέτη των Mueller (2001) αναφέρει ότι είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων να προσφέρουν υπηρεσίες 

χαλάρωσης και ευεξίας προκειμένου οι εν λόγω υπηρεσίες να αποτελέσουν 

κίνητρο για την επίσκεψη των τουριστών υγείας.     
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Το 90,2% και το 97,2% του δείγματος δήλωσε ότι ο ιατρικός τουρισμός θα 

συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και της χώρας 

αντίστοιχα. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε και η μελέτη του Lakhvinder 

(2014) για την Ινδία, όπου αναφέρει ότι ο ιατρικός τουρισμός θα συνεισφέρει 

και θα βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική θέση της χώρας σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

Η πλειοψηφία των στελεχών των ξενοδοχείων της έρευνας θεωρεί ότι η 

Ελλάδα έχει υψηλές προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη του 

ιατρικού τουρισμού. Επιπλέον, το δείγμα αξιολόγησε τις υποδομές της χώρας 

για την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα δραστηριότητες 

ευεξίας, κοσμετική ιατρική, οφθαλμολογικές υπηρεσίες και μονάδες 

αιμοκάθαρσης σε πολύ καλό επίπεδο. Σύμφωνα με την μελέτη των Marlowe 

et al. (2007), για τους τουρίστες υγείας η επιλογή της χώρας, που θα 

επισκεφτούν για υγειονομικές υπηρεσίες, είναι πολύ σημαντικό να διέπονται 

οι εγκαταστάσεις τόσο των νοσοκομείων όσο και των ξενοδοχείων από 

υψηλές προδιαγραφές. Ακόμη, μελέτες της Geitona et al. (2013) και 

Androutsou et al. (2011), αναφέρουν ότι η υψηλού επιπέδου 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των προσφερομένων νοσοκομειακών 

υπηρεσιών της χώρας, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την 

επένδυση στον ιατρικό τουρισμό. Επιπλέον, το 56,8% των στελεχών των 

ξενοδοχείων απάντησε ότι πέραν των παροχών υγείας (κυρίως 

δραστηριότητες ευεξίας), προσφέρουν στους τουρίστες και επιπλέον, 

υπηρεσίες όπως περιηγήσεις σε χωρία και φαγητό σε τοπικές ταβέρνες. Τις εν 

λόγω παροχές προτείνει και η μελέτη του Sharma et al. (2013), όπου στους 

τουρίστες υγείας παρέχονται περιηγήσεις σε αξιοθέατα και περίπατο στις 

τοπικές αγορές.    

   Σχετικά με την χρηματοδότηση και τις επενδύσεις στη χώρα μας για το 

ιατρικό τουρισμό, περίπου το 50% των στελεχών των ξενοδοχείων που 

απάντησαν στην μελέτη θεωρούν ότι η χώρα ενισχύει τον ιατρικό τουρισμό 

μέσω επενδύσεων σε εγκαταστάσεις, φοροαπαλλαγές και χρηματοδοτήσεις 

δράσεων. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, η κυβέρνηση της κάθε 
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χώρας που επιθυμεί να αναπτύξει τον ιατρικό τουρισμό, προκειμένου να το 

επιτύχει θα πρέπει να δώσει κίνητρα και να προωθήσει προγράμματα και 

δράσεις για επενδύσεις σχετικά με την διαμονή των τουριστών υγείας 

(Lakhvinder,  2014, Bookman, 2007, Connell, 2013). Το 60,2%  του 

δείγματος πιστεύει ότι επιχειρήσεις στη χώρα έχουν πιστοποιηθεί 

προκειμένου να εισαχθούν σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Μελέτες των Whittaker 

(2008) και Turner (2007) επισημαίνουν ότι η ανάπτυξη του ιατρικού 

τουρισμού θα πρέπει να προέλθει είτε μέρος είτε στο σύνολο από δημόσιες 

χρηματοδοτήσεις. Ακόμη, το 81% των στελεχών δήλωσε πρόθυμο να 

επενδύσει στο εν λόγω θέμα. Παρόμοια ήταν και το αποτέλεσμα σε μελέτη 

που πραγματοποιήθηκε για τον ιατρικό τουρισμό της Ινδίας, όπου αναφέρετε 

ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία τοπικών επενδυτών αλλά και ξένων 

ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να επενδύσουν στη χώρα για τον ιατρικό τουρισμό 

(Lakhvinder,  2014). Επιπλέον, μελέτη των Reddy et al. (2010) προτείνουν ο 

ιατρικός τουρισμός να βασιστεί σε επενδύσεις και να δημιουργηθούν 

εξειδικευμένα ινστιτούτα καθώς και  «ιατρικές- πόλεις».   

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εύρημα σχετικά με την αντίληψη του 

δείγματος στο εάν η χώρα συνεργάζεται για θέματα ιατρικού τουρισμού με 

άλλες χώρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μόνο το 8,4% θεωρεί ότι 

υπάρχει συνεργασία με άλλες χώρες Ωστόσο, σε μελέτη της Petsetaki et al. 

(1998) είχε επισημανθεί η ανάγκη συνεργασίας της  Ελλάδας με τις υπόλοιπες 

Βαλκανικές χώρες σε θέματα υγείας. 

Σχετικά με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τουριστών για τον 

ιατρικό τουρισμό, η πλειοψηφία (66%) δήλωσε ότι υπεύθυνοι είναι οι 

επιχειρηματίες, ενώ μόνο το 27,2% και το 25,3% του δείγματος δήλωσε ότι 

είναι το Υπουργείου Τουρισμού και οι Περιφέρειες-Δήμοι. Αντίθετα, έρευνα 

του Jotikasthira (2010) αναφέρει ότι στην Ταϋλάνδη η ενημέρωση για τον 

ιατρικό τουρισμό πραγματοποιείται κυρίως από  το Υπουργείου Τουρισμού 

και την Αρχή Τουρισμού. Τέλος, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η ανάπτυξη 

του ιατρικού τουρισμού προτείνεται να στηριχθεί στην προώθηση μέσω 

ιστοσελίδων, μεσαζόντων –τουριστικών πρακτόρων, συνεδρίων και εκθέσεων 
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(Crooks et al. 2011, Rerkrujipimol et al. 2011, Arch et al., 2008). Τα 

αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι το 84,2% του δείγματος 

ενημερώνει τους τουρίστες -υγείας μέσω του διαδικτύου. Σε μελέτη του 

Turner (2012) για τον ιατρικό τουρισμού του Καναδά αναφέρεται ότι η 

προώθηση του εν λόγω προϊόντος μέσω διαδικτύου είναι ο πιο εύκολος και 

οικονομικός τρόπος. Επίσης, το 47,3% και το 22,3% δήλωσε ότι προωθεί τον 

ιατρικό τουρισμό μέσα από προωθητικές κινήσεις και συνεργασίες με 

ταξιδιωτικούς πράκτορες. Σε αυτό συνάδει και η μελέτη του Henderson 

(2003) που αναφέρεται στην προώθηση του εν λόγω προϊόντος στην Ασία. 

Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις δημιουργούν ελκυστικά πακέτα για τους 

τουρίστες υγείας τόσο για τις προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες, όσο και για 

την διαμονή τους σε ξενοδοχεία (Lee 2007).  



209 

 

8.3. Περιορισμοί Μελέτης  

Ως κύριος περιορισμός της παρούσας διδακτορικής διατριβής θα 

μπορούσε να θεωρηθεί το γεγονός ότι η πρωτογενής έρευνα βασίστηκε στις 

αντιλήψεις της τουριστικής βιομηχανίας και όχι στις αντιλήψεις των 

επαγγελματιών υγείας ή των τουριστών ασθενών.  Ειδικότερα, τα 

ερωτηματολόγια απευθύνονταν σε στελέχη  των ξενοδοχείων που δύνανται 

να φιλοξενήσουν τουρίστες υγείας, προκειμένου να καταγραφούν οι 

αντιλήψεις τους για τον ιατρικό τουρισμό.  

Ένας δεύτερος περιορισμός είναι το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα δεν αποτελεί κάποιο προτυποποιημένο 

ερωτηματολόγιο καθώς δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία. Ωστόσο, παρόμοιες μελέτες ερευνητών σε άλλες χώρες για τον 

ιατρικό τουρισμό έχουν δομήσει ανάλογα ερωτηματολόγια σύμφωνα με τους 

εκάστοτε σκοπούς (Jotikasthira, 2010, Casey, 2013).  

Τέλος, έναν ακόμη περιορισμό αποτελεί η μη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων από όλες τις περιοχές – νησιά της Ελλάδας, όπου έχουν να 

επιδείξουν σημαντικό ενδιαφέρον στον ιατρικό τουρισμό, όπως για 

παράδειγμα τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος καθώς και οι περιοχές Ηλεία και 

Κοζάνη.    
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8.4. Προτάσεις  

Ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί μιας ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία 

με τη δυνατότητα να επιφέρει μια νέα οικονομική ευκαιρία τόσο στις τοπικές 

κοινωνίες συγκριμένα, όσο και στη χώρα που θα ενασχοληθεί με αυτόν τον 

τομέα. Η τάση της Ε.Ε. να αναπτύξει τη διασυνοριακή της φροντίδα σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως αποτέλεσμα ο ιατρικός τουρισμός  να 

είναι  ανερχόμενος, ιδιαίτερα κερδοφόρος αλλά και έντονα ανταγωνιστικός. 

Η Ελλάδα πλεονεκτεί στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού καθώς 

ευνοείται από το κλίμα, την φυσική και πολιτιστική της κληρονομία, την 

μεσογειακή διατροφή, τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομειακών και 

ξενοδοχειακών υποδομών, το διαθέσιμο εξειδικευμένο ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό καθώς επίσης και τις χαμηλές αμοιβές αυτών σε 

σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  Επιπλέον, αποτελεί μοναδική ευκαιρία 

για την Ελλάδα και μάλιστα με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης, λόγω μιας 

ποικιλίας παραγόντων που συνυπάρχουν στη χώρα. Ωστόσο, υπάρχει η 

αναγκαιότητα για τέσσερις βασικές προϋποθέσεις: α) η ολοκληρωτική 

θεώρηση και διαχείριση του ιατρικού τουρισμού, β) η εξειδικευμένη 

εκπαίδευση, γ) παροχή επενδυτικών κινήτρων, και δ) υγειονομικές 

παρεμβάσεις οι οποίες θα ανοίξουν το δρόμο για τη μελλοντική ανάπτυξη 

του ιατρικού τουρισμού στη χώρα.  

Α) Ολοκληρωτική θεώρηση και διαχείριση του ιατρικού τουρισμού 

Για να υπάρξει επιτυχία στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αυτής θεώρησης 

οι ομάδες ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνεργαστούν στενά μεταξύ τους για 

την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας και να 

αναπτύξουν ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο που θα καθοδηγεί την 

αναπτυξιακή τους πορεία. Το σύστημα του τουρισμού υγείας περιλαμβάνει 

πολλές ομάδες ενδιαφέροντος και οι οποίες θα πρέπει να συνεργαστούν 

στενά για την παροχή ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών.  

Οι φορείς αυτοί είναι τόσο ιδιωτικοί όσο και δημόσιοι και πέρα από τους 
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παρόχους ιατρικών υπηρεσιών και τους εκπροσώπους της ξενοδοχειακής 

βιομηχανίας, περιλαμβάνουν και κρατικούς οργανισμούς που ασχολούνται 

με τον τουρισμό, όπως ο ΕΟΤ. Επίσης, ως ιδιωτικοί μπορεί να είναι εταιρείες 

συμβούλων επιχειρήσεων, εταιρείες προμηθειών ιατρικού εξοπλισμού, 

κατασκευαστικές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικοί πράκτορες 

και εταιρείες προώθησης και διαφήμισης. 

Για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του τομέα του ιατρικού τουρισμού όλοι 

οι παραπάνω φορείς πρέπει να συντονιστούν, να ακολουθήσουν μια κοινή 

στρατηγική πορεία, να συνάψουν στρατηγικές συμμαχίες ή και να προβούν 

σε εξαγορές και συγχωνεύσεις με στόχο την επίτευξη της οριζόντιας 

ολοκλήρωσης του κλάδου, να συνάψουν συνεργασίες ακόμα και με ομάδες 

ενδιαφέροντος του εξωτερικού, όπως οι ξένοι ταξιδιωτικοί πράκτορες, να 

δεσμευτούν σε κοινή και έντονη διαφημιστική προβολή της χώρας ως 

προορισμό ιατρικού τουρισμού και σε κοινές και συντονισμένες ενέργειες. 

Επιπλέον, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης και της στρατηγικής ανάπτυξης 

κρίνεται σκόπιμη η σύσταση μιας ειδικής υπηρεσίας ιατρικού τουρισμού στο 

Υπουργείου Τουρισμού, της οποίας οι αρμοδιότητες θα είναι οι ακόλουθες: 

• Δημιουργία – ολοκλήρωση μητρώου παρόχων ιατρικού τουρισμού 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης της ποιότητας των 

προσφερομένων υπηρεσιών, 

• Συντονισμό δράσεων – συνεργασία με τοπικούς φορείς (περιφέρεια, 

τοπική αυτοδιοίκηση, άλλα υπουργεία),    

• Προώθηση – προβολή των δράσεων (διεθνή συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις)  

• Αξιολόγηση δράσεων και επενδυτικών προτάσεων με κριτήρια κόστους – 

οφέλους και ανταγωνιστικότητας, 

• Ενημέρωση – ανάδειξη χρηματοδοτικών προτάσεων, 

• Έλεγχος επίτευξης στόχων (feedback)  

Η πραγματοποίηση των ανωτέρω θα συμβάλλει στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 
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προσφερομένων υπηρεσιών του ιατρικού τουρισμού.  

Β) Εξειδικευμένη εκπαίδευση 

Η δεύτερη αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού 

είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση στον εν λόγω τομέα. Συγκεκριμένα, ο 

ιατρικός τουρισμός είναι ένας κλάδος με ευρύτητα, ποικιλία και 

διαφορετικότητα και μάλιστα ταχύτατα αναπτυσσόμενος. Επομένως, οι 

αποφάσεις και οι δράσεις των επιχειρηματιών δεν αρκεί να στηρίζονται στην 

εμπειρία αλλά πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνονται από εξειδικευμένες 

γνώσεις. Η επένδυση στην εκπαίδευση τόσο των επαγγελματιών – 

ξενοδοχειακών υπαλλήλων, όσο και του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα.  

 Είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν οι νέοι επιστήμονες του κλάδου, έτσι 

ώστε από επιστημονικές έρευνες και μελέτες, θα συνδέουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του τουρισμού υγείας με την οικονομία, τις νέες τεχνολογίες, 

την επιχειρηματικότητα, τη διοίκηση, το marketing, τη χρηματοοικονομική, 

τη στατιστική, τη στρατηγική και άλλους συναφείς και χρήσιμους 

επιστημονικούς κλάδους.  

 Επιπλέον, θα πρέπει σταδιακά να ενταχθούν σε υπάρχοντα προγράμματα 

σπουδών πανεπιστημιακών σχολών ή ακόμα να δημιουργηθούν 

εξειδικευμένα ακαδημαϊκά τμήματα που θα παρέχουν συναφείς σπουδές. Ως 

αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και η αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης των τουριστών υγείας.  

Γ) Παροχή επενδυτικών κινήτρων 

Η τρίτη αναγκαία συνθήκη για την εξέλιξη του τομέα είναι η παροχή 

επενδυτικών κινήτρων στους ενδιαφερόμενους, Έλληνες και ξένους, 

επιχειρηματίες. Τα κίνητρα αυτά πρέπει να δοθούν από το κράτος και 

οφείλουν να είναι κυρίως οικονομικού χαρακτήρα.  

Η πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει τους νέους επιχειρηματίες στο 

συγκεκριμένο τομέα και να επενδύσει στη στήριξη τους, προσπαθώντας 

εμπράκτως μέσα από επενδυτικές δράσεις, μέσα από εστίαση στις υποδομές 
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και στις νέες τεχνολογίες με σκοπό να προωθήσει το προϊόν – ιατρικός 

τουρισμός σε ανταγωνιστικές τιμές, προκειμένου να αποτελέσει ένα βασικό 

παράγοντα της παγκόσμιας αγοράς.  

Επιπλέον, βασικό μέρος των απαιτούμενων επενδύσεων αφορά η 

αναβάθμιση υφιστάμενων και η δημιουργία νέων υψηλής ποιότητας 

καταλυμάτων. Έτσι θα πρέπει να αξιοποιηθούν κρατικοί και κοινοτικοί πόροι, 

όπως το ΕΣΠΑ, να οργανωθούν επενδύσεις μέσω των Συμπράξεων 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αλλά και αυτοτελών ιδιωτικών 

επενδύσεων.  

Ακόμη, μέσα από τις επενδύσεις θα μπορούν τα ξενοδοχεία που θα 

συμμετέχουν στον ιατρικό τουρισμό να πιστοποιηθούν και να ακολουθήσουν 

τις οδηγίες των προτύπων ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών με υψηλές 

προδιαγραφές.  

 

Δ) Υγειονομικές Παρεμβάσεις  

Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη που αποτελεί τον άλλον 

σημαντικό άξονα του ιατρικού τουρισμού, είναι απαραίτητο να 

πραγματοποιηθούν κάποιες ενέργειες προκειμένου ο ιατρικός τουρισμός 

στην Ελλάδα να είναι κερδοφόρος και ανταγωνιστικός.  

Ειδικότερα, θα πρέπει να πιστοποιηθούν και αξιοποιηθούν όλες οι 

υποδομές των δημοσίων νοσοκομείων (ΕΣΥ) καθώς και των ιδιωτικών 

κλινικών, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή 

πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας. Ο χαρακτηρισμός των παρόχων 

ιατρικού τουρισμού σε μονάδες αριστείας αναμφισβήτητα θα δώσει τη 

δυνατότητα προσαρμογής και βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ως εκ τούτου, κρίνεται 

αναγκαία η δημιουργία ενός δικτύου υγειονομικών παρόχων οι οποίοι θα 

έχουν εκ των προτέρων επεξεργαστεί και αποδεχτεί τα ασφαλιστικά 

δικαιώματα (παροχές) και την τιμολόγηση των προσφερομένων υπηρεσιών. 
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Εξάλλου, οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις σχετικά με την επικείμενη 

ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα, θα συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, τα 

κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας 

που εντάχθηκαν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, κρίνεται σκόπιμο να 

καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας αυτών, 

υπό την προϋπόθεση πλήρους εφαρμογής της Ευρωπαϊκής οδηγίας 24/2011 η 

οποία δίνει τη δυνατότητα προσέλκυσης  των τουριστών υγείας.  

Ως εκ τούτου, με δεδομένα την ανταγωνιστική τιμολόγηση των ιατρικών 

πράξεων και το ισχύον ρυθμιστικό/νομικό πλαίσιο, η Ελλάδα δύναται να 

στοχεύσει στις ακόλουθες θεραπείες:  

α) αιμοκάθαρση, εφόσον διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και αποτελεί ένα 

δημοφιλή τουριστικό προορισμό,  

β) θεραπείες γονιμότητας, η χώρα μας διαθέτει ικανοποιητικό νομικό πλαίσιο, 

υψηλή διαθεσιμότητα σε κλίνες,  

γ) επεμβάσεις ματιών, πλεονεκτεί σε επίπεδο τεχνικών όπως για παράδειγμα 

η LASIK,  

δ) οδοντιατρική φροντίδα, λόγω του πολυάριθμου οδοντιατρικού 

προσωπικού που διαθέτει,  

ε) κέντρα αδυνατίσματος, κυρίως με βάση τη μεσογειακή υγιεινή διατροφή 

της.   

Επιπρόσθετα, για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων κρίνεται 

αναγκαία η αλλαγή ή/και απελευθέρωση των επαγγελματικών σχέσεων των 

ιατρών του ΕΣΥ. Το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης των ιατρών του ΕΣΥ είναι 

σε θέση αναμφισβήτητα να ανταγωνιστεί τους ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, 

προκειμένου να παρέχουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους σε όλες τις 

τουριστικές περιοχές της χώρας, υπό την προϋπόθεση αλλαγής του ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις σχέσεις εργασίας τους.  
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Η προστιθέμενη αξία της διδακτορικής διατριβής έγκειται στη διερεύνηση 

για πρώτη φορά στη χώρα, των απόψεων των στελεχών του ξενοδοχειακού 

κλάδου σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό. Είναι γεγονός ότι τα αποτελέσματα 

της μπορεί να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ενιαίας πολιτικής συμβατής 

και ανταγωνιστικής με τα διεθνή πρότυπα, με σκοπό την ανάπτυξη ειδικών 

μορφών τουρισμού και της εθνικής οικονομίας γενικότερα στη χώρα. Η μη 

ύπαρξη ανάλογων μελετών περιορίζει τη δυνατότητα συγκρίσεων και  

επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων. Κατά συνέπεια, η συνδυαστική ανάλυση 

των αντιλήψεων και απόψεων άλλων εμπλεκομένων στον ιατρικό τουρισμό 

και ειδικότερα των επαγγελματιών υγείας και των χρηστών, κρίνεται 

επιβεβλημένη προκειμένου να επιτευχθεί ολιστική προσέγγιση του θέματος.     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

«Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 

 

Αξιότιμοι Κυρίες/οι, 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού «μία από τις 

σημαντικότερες προκλήσεις για τον τουρισμό είναι η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των ατόμων». Η διαπίστωση αυτή δείχνει ότι η υγεία αποτελούσε 

πάντα το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο και η βελτίωση της υγείας 

ενός ατόμου μέσω κάποιου ταξιδιού αποτελούσε πάντα ένα σημαντικό 

τουριστικό κίνητρο. 

Ο ιατρικός τουρισμός είναι μία ειδική μορφή τουρισμού με ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα. Απευθύνεται σε άτομα που πάσχουν από κάποια ασθένεια ή 

σε άτομα υγιή που χρειάζονται κάποια ανανέωση και βελτίωση της φυσικής 

τους κατάστασης. 

Ένας από τους πιο πρόσφατους ορισμούς για τον ιατρικό τουρισμό, 

δόθηκε από τον Goodrich, το 1991, ο οποίος τον όρισε ως: «Τις προσπάθειες 

των τουριστικών επιχειρήσεων ή προορισμών για την προσέλκυση 

τουριστών, με την εντατική προώθηση των υπηρεσιών υγείας και των 

ειδικών εγκαταστάσεων που διαθέτουν, παράλληλα με τις συνήθεις 

τουριστικές ανέσεις»(Goodrich,1991).  

Σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διεξάγει τη σχετική έρευνα και 
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δεδομένου ότι εντάσσεσθε στο χώρο του τουρισμού θα ήταν σημαντικό για 

την επιτυχία της έρευνας να απαντήσετε στο  παρόν ερωτηματολόγιο, 

σημειώνοντας με x το αντίστοιχο τετράγωνο. Παρακαλούμε να το 

αποστείλετε ηλεκτρονικά  στις παρακάτω διευθύνσεις.  

Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές και 

θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξαγωγή αποτελεσμάτων, τα 

οποία θα σας κοινοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.  

 

 

Με εκτίμηση, 

Οι ερευνητές: 

 

 

 

 

Μαίρη Γείτονα 

Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

Τηλ. Επικοινωνίας : 2741074991 

geitona@uop.gr 

Γιάννης Σαραντόπουλος 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Τηλ. Επικοινωνίας : 6932830537 

giannis_sarantopoulos@yahoo.gr 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.  Στοιχεία Επιχείρησης 

1.1  Επωνυμία Επιχείρησης (Προαιρετικό) …………..... 

1.2  Τοποθεσία Επιχείρησης (νομός) …………………. 

 

2.  Φύλο 
 

 
 

2.1  Άντρας  
2.2  Γυναίκα    
3.  Ηλικία  

 

3.1  20-35   
3.2  36-45  
3.3  46-55  
3.4  56 και άνω  
4.  Επίπεδο Εκπαίδευσης  

 

4.1  Γυμνάσιο   
4.2 Λύκειο – Ι.Ε.Κ  
4.3  Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι  
4.4  Κάτοχος Μεταπτυχιακών Τίτλων   
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5.  Οικογενειακή Κατάσταση 

5.1  Άγαμη/ος     
5.2  Έγγαμη/ος     
5.3  Χήρα/ος     
5.4 Διαζευγμένη/ος     
6.  Θέση στο φορέα/επιχείρηση  

6.1  Πρόεδρος- Διευθύνων Σύμβουλος    
6.2  Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου     
6.3  Διευθυντής/Προϊστάμενος     
6.4  Άλλο ……………………………...     
7.  Χρόνια Προϋπηρεσίας στο Κλάδο  

7.1  5-10 έτη     

7.2 11-20 έτη     

7.3  21-30 έτη     

7.4  31 και άνω                                                   
8.  Ποιο είναι το αντικείμενο τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρετε; (πολλαπλές 
απαντήσεις) 

8.1  Γενικός τουρισμός     
8.2  Ιαματικά λουτρά     
8.3  Spa     
8.4  Κοσμετική Ιατρική     
8.5  Δραστηριότητες ευεξίας     
8.6  Άλλο………………………………     
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
9.  Η οικονομική κρίση φαίνεται να επηρεάζει την περιοχή στην  
οποία βρίσκεται η επιχείρησή σας; 
9.1  Ναι     

9.2  Όχι     

9.3  ΔΞ/ΔΑ * 
* Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 

    

10.  Ο ιατρικός τουρισμός θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής; 

 

 

10.1  Πάρα πολύ     

10.2  Πολύ     

10.3  Μέτρια    

10.4  Λίγο     
10.5  ΔΞ/ΔΑ *     

11.  Πιστεύετε ότι ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να συμβάλει στην 
ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα; 

 

11.1  Πάρα πολύ     

11.2  Πολύ     

11.3  Μέτρια     

11.4  Λίγο     
11.5 ΔΞ/ΔΑ *     
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12.  Μπορεί η τοπική αγορά να υποστηρίξει τον ιατρικό τουρισμό με σχετικές 
υποδομές(τράπεζες, χώροι αναψυχής, διαμονής κ.α.); 
12.1  Πάρα πολύ     

12.2  Πολύ     

12.3  Μέτρια     

12.4  Λίγο     
12.5  ΔΞ/ΔΑ *     

13.  Με ποιο τρόπο ενισχύεται στη χώρα ο ιατρικός τουρισμός; 

(πολλαπλές απαντήσεις) 
 

13.1  Φοροαπαλλαγές     

13.2  Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις     
13.3  Εκπαιδευτικά Σεμινάρια     

13.4  Χρηματοδότηση δράσεων     

13.5  Συνεργασία με τράπεζες     
13.6  Άλλο………………………………    

14. Η πολιτεία παρέχει χρηματοδότηση για τις ανάγκες του ιατρικού 
τουρισμού; 

 

14.1  Ναι      

14.2  Όχι     

14.3  ΔΞ/ΔΑ*     
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15. Κατά τη γνώμη σας είναι υψηλά τα standards των εγκαταστάσεων 
του ιατρικού τουρισμού στη χώρα; 

 

15.1  Πάρα πολύ     
15.2  Πολύ     
15.3  Μέτρια     
15.4  Λίγο     
15.5  ΔΞ/ΔΑ *     
16.  Η Ελλάδα συνεργάζεται με άλλες χώρες του εξωτερικού για την 
ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού; 

 

16.1  Πάρα πολύ     
16.2  Πολύ     
16.3  Μέτρια     
16.4  Λίγο     
16.5  ΔΞ/ΔΑ *     
17. Σε ποιο βαθμό υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, οι κατάλληλες υποδομές για τις 
ακόλουθες δραστηριότητες; 
 
 

(1) 
(Kαθόλου) 

(2) 
(Λίγο) 

(3)  
(Πολύ) 

(4) 
(Πάρα πολύ) 

17.1  Ιαματικά λουτρά     
17.2  Spa     
17.3  Μονάδες αιμοκάθαρσης     
17.4  Κοσμετική Ιατρική     
17.5  Οφθαλμολογικές υπηρεσίες     
17.6  Δραστηριότητες ευεξίας     
17.7  Άλλο……………………………     
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18.  Σε ποιο βαθμό επιθυμείτε να αλλάξουν/βελτιωθούν;  

 

 (1) 
(Kαθόλου) 

(2)  

(Λίγο) 

(3) 
(Πολύ) 

(4) 

(Πάρα πολύ) 

18.1  Ιαματικά λουτρά                      

18.2  Spa         

18.3  Μονάδες αιμοκάθαρσης        

18.4  Κοσμετική Ιατρική        

18.5  Οφθαλμολογικές υπηρεσίες        
18.6  Δραστηριότητες ευεξίας        
18.7  Άλλο……………………………        

19. Κατά την επίσκεψη των τουριστών στις τουριστικές 
εγκαταστάσεις ποιες άλλες υπηρεσίες παρέχονται; 

 

19.1  Καμία - Άμεση Αποχώρηση     

19.2  Περιήγηση στον οργανωμένο χώρο των λουτρών   

19.3  Επίσκεψη στα γύρω χωριά     

19.4  Φαγητό σε τοπικά εστιατόρια και ταβέρνες   
19.5  Άλλο…………………………………    
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Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
20. Η τουριστική κίνηση στη περιοχή σας έχει αναπτυχθεί σε σχέση 
με παλαιότερα; 

 

20.1  Πάρα πολύ     

20.2  Πολύ     

20.3  Μέτρια     

20.4  Λίγο     
20.5  ΔΞ/ΔΑ *     

21.  Είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε από τη θέση που κατέχετε στο 
πεδίο του ιατρικού τουρισμού;  

 

21.1 Ναι     

21.2  Όχι     

21.3  ΔΞ/ΔΑ *     

22. Στην περιοχή σας έχουν πιστοποιηθεί επιχειρήσεις ώστε να 
ενισχυθούν από το ΕΣΠΑ; 

 

22.1 Ναι     

22.2  Όχι     

22.3  ΔΞ/ΔΑ *     
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23. Έχουν γίνει προσπάθειες ένταξης προγραμμάτων ιατρικού 
τουρισμού στο  ΕΣΠΑ; 

 

23.1 Ναι     

23.2  Όχι     

23.3  ΔΞ/ΔΑ *     

24.  Πιστεύετε ότι οι επενδύσεις σε σχέση με τον ιατρικό τουρισμό θα 
βοηθήσουν στην προσέλκυση τουριστών; 

 

24.1  Πάρα πολύ     
24.2  Πολύ     

24.3  Μέτρια     

24.4  Λίγο     

24.5  ΔΞ/ΔΑ *     

25. Οι επενδύσεις που αναπτύσσονται για την ανάπτυξη του ιατρικού 
τουρισμού συμβάλουν στην ανάπτυξη και άλλων μορφών τουρισμού; 

 

25.1  Πάρα πολύ     

25.2  Πολύ     

25.3  Μέτρια     

25.4  Λίγο     

25.5  ΔΞ/ΔΑ *     
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26. Η επιχείρησή σας συμμετέχει σε σχετικές, με τον ιατρικό 
τουρισμό, εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις; 

26.1  Πάρα πολύ     

26.2  Πολύ     

26.3  Μέτρια     

26.4  Λίγο     

26.5  ΔΞ/ΔΑ *     

27. Είστε ικανοποιημένη-ος από την κίνηση του ιατρικού τουρισμού 
στην επιχείρησή σας; 

 

 

27.1  Πάρα Πολύ     

27.2  Πολύ     

27.3  Μέτρια     

27.4  Λίγο     
27.5  ΔΞ/ΔΑ *     
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28. Στα πλαίσια των δράσεών σας γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των τουριστών σε θέματα ιατρικού 
τουρισμού; 

 

28.1  Πάρα Πολύ     

28.2  Πολύ     

28.3  Μέτρια     

28.4  Λίγο     
28.5  ΔΞ/ΔΑ *     

29. Ποιοι φορείς κατά τη γνώμη σας επιχειρούν να ενημερώσουν και 
να ευαισθητοποιήσουν τους τουρίστες σε θέματα ιατρικού τουρισμού; 
(πολλαπλές απαντήσεις) 

 

29.1  Υπουργείο Τουρισμού – συναρμόδια Υπουργεία   

29.2  Περιφέρεια-Δήμοι      

29.3  Επιχειρηματίες-Ιδιώτες     

29.4  Άλλοι Φορείς(ΜΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ)   
29.5  Άλλο………………….………    

29.6  ΔΞ/ΔΑ *     
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30.  Με ποιους τρόπους γίνεται η ενημέρωση των τουριστών από την 
επιχείρησή σας; (πολλαπλές απαντήσεις) 

 

 

30.1  Με προωθητικές κινήσεις στα μέσα ενημέρωσης    

30.2  Με συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις    

30.3  Ηλεκτρονικά (internet)     

30.4   Άλλο…………………………………………    

31. Πιστεύετε ότι το προσωπικό της επιχείρησής σας είναι 
εκπαιδευμένο για την παροχή υπηρεσιών στον ιατρικό τουρισμό; 

 

31.1  Πάρα Πολύ     

31.2  Πολύ     

31.3  Μέτρια     

31.4  Λίγο     
31.5  ΔΞ/ΔΑ *     

32.  Έχετε έρθει σε επαφή με τις δομές υπηρεσιών υγείας της περιοχή 
σας σε περιπτώσεις εμφάνισης εκτάκτου ανάγκης υγείας στους 
τουρίστες; 

 

32.1  Ναι     

32.2  Όχι     

32.5  ΔΞ/ΔΑ *     
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33.  Σε ποιες από τις παρακάτω ειδικότερες μορφές ιατρικού 
τουρισμού θεωρείτε ότι πρέπει να επενδύσει η χώρα; (πολλαπλές 
απαντήσεις) 

 

33.1  Θεραπευτικός τουρισμός     

33.2  Ιαματικός τουρισμός     

33.3  Τουρισμός φυσιοθεραπείας     

33.4  Τουρισμός υγιεινής διαβίωσης      

33.5  Τουρισμός ομορφιάς     
33.6  Θερμαλιστικός τουρισμός     

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 
 

 


