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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη σηµερινή εποχή, τα περισσότερα ανεπτυγµένα κράτη, νοµοθετούν και 

θεσµοθετούν και παράλληλα αναπτύσσουν µία στρατηγική αειφόρου-βιώσιµής ανάπτυξης. Η 

συγκεκριµένη επιλογή  ανάπτυξης έχει ως κύριο στόχο την οικονοµική ανάπτυξη και 

παράλληλα και σε απόλυτη προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και την 

βιωσιµότητα. 

Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις προοπτικές 

ανάπτυξης ενός ιαµατικού πόρου στην περιοχή Θερµών του Νοµού Ξάνθης. Αρχικά, 

περιγράφεται το πλαίσιο των εναλλακτικών µορφών τουρισµού και καταγράφονται οι 

σηµαντικότερες µορφές του. Αναλύεται ο ιαµατικός τουρισµός, τα σηµαντικότερα 

νοµοθετήµατα που αφορούν αυτόν  και τις ιαµατικές πηγές. Συγκεκριµένα για την περιοχή 

µελέτης παρέχονται στατιστικά και ιστορικά στοιχεία και περιγράφεται η υφιστάµενη 

κατάσταση των εγκαταστάσεων. Η µεθοδολογία που ακολουθείτε είναι ποιοτική πρωτογενής 

έρευνα µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από τους επισκέπτες των πηγών και 

συνεντεύξεις από εκπροσώπους των αρµόδιων φορέων σχετικά µε το ιαµατικό τουρισµό και 

τα ιαµατικά λουτρά Θερµών. Η εργασία καταλήγει µε την SWOT ανάλυση της περιοχής 

ενδιαφέροντος.  

Αφορµή για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η αδυναµία των 

λουτρών Θερµών του Ν. Ξάνθης να ακολουθήσουν τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα του 

ιαµατικού τουρισµού. Με την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε και τα στοιχεία που 

συλλέχτηκαν, βγήκαν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του 

προβλήµατος, διαπιστώθηκε η δυνατότητα περεταίρω ανάπτυξης και προτάθηκαν 

ενδιαφέρουσες λύσεις που θα µπορέσουν να βοηθήσουν στην επανατοποθέτηση του 

προϊόντος του ιαµατικού τουρισµού στην περιοχή ενδιαφέροντος, ως πόλος έλξης και 

κοµµάτι  του ιαµατικού τουρισµού στην Ελλάδα.    

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εναλλακτικός τουρισµός, Ιαµατικός τουρισµός, Ιαµατικές πηγές, Αειφόρος 

Ανάπτυξη,  Πηγές Θερµών Ν. Ξάνθης 
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ABSTRACT  

Nowadays most of the developed counties create legislation having in mind and adapt 

rules that support sustainable rural development. This particular choice intents mainly to 

support economics development by setting as priority environment protection and 

sustainability. 

This paper investigates the development potentials of a thermal spring, located at 

Thermes village of municipality of Myki at Xanthi Prefecture. Alternative types of tourism 

and their legislation are described at the beginning. A thermal tourism analysis is taking place 

including laws and rules concerning thermal tourism and springs. Especially for the case 

study location , statistical and  historical information are given. Also there is a description of 

the facilities exist today at the thermal springs of Thermes village. Questionnaires submitted 

from visitors of the case study thermal springs and interviews from local authority members 

correlated with thermal tourism are used to support the investigation subject. This paper ends 

with a SWOT analysis. 

Thermes’ village thermal springs have missed the opportunity to follow up national 

and international standards concerning thermal tourism. This paper investigated the reason. 

Interesting conclusions are found. It is recognized that the problem exists. Development 

potentials also exist. Solutions and proposals submitted in order the place to catch up and 

become a point of interest for thermal tourism in Greece. 

 

 

 

 

 

Keywords: Alternative tourism, Spa tourism, Thermal springs, Sustainable Development, 

thermal springs located at Thermes village of Xanthi Prefecture. 
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NGO: Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

SWOT: Πλεονεκτήµατα-∆υνατότητες, Αδυναµίες, Ευκαιρίες και Κίνδυνοι-Απειλές 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities και Threats) 

UIOOT: ∆ιεθνείς Ένωση των Επισήµων Οργανισµών Τουρισµού 
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UNWTO: World Tourism Organization is the United Nations (Παγκόσµιος Οργανισµός 

Τουρισµού) 

WTO: Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Υπόβαθρο της εργασίας 

Στη σηµερινή εποχή, τα περισσότερα ανεπτυγµένα κράτη, νοµοθετούν και 

θεσµοθετούν και παράλληλα αναπτύσσουν µία στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης. Η 

συγκεκριµένη επιλογή  ανάπτυξης έχει ως κύριο στόχο την οικονοµική ανάπτυξη και 

παράλληλα και σε απόλυτη προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και την 

βιωσιµότητα. Ειδικά για την Ελλάδα και την οικονοµία της, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

σηµασία του τουρισµού για την οικονοµική ανάπτυξη και την εισροή εσόδων. Εξάλλου, η 

Ελλάδα διαθέτει ένα πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν και είναι προφανές να δίνεται 

ιδιαίτερη σηµασία σε αυτόν τον τοµέα της οικονοµίας, αφού αποτελεί µία από τις βασικές 

πηγές εσόδων για την ελληνική οικονοµία και  συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην δηµιουργία 

και την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας (Φαρσάρη, Ι. & Σωτηριάδης, Μ. 2009). 

Ο τουρισµός σε παγκόσµιο επίπεδο είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες 

για την οικονοµική ανάπτυξη των χωρών. Προσπαθώντας  να εµπεδώσουµε  ότι ο τουρισµός 

είναι ένα δυναµικό  φαινόµενο, ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται και διαµορφώνεται σε 

διαφορετικές µορφές. H ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού δίνεται 

µια ευκαιρία µε την οποία µπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά κάποιες παραµεθόριες και 

αποµονωµένες περιοχές χωρίς τουριστική ανάπτυξη και προβολή. Η ολοκληρωµένη 

προσέγγιση που επιχειρείται µε τις ειδικές και εναλλακτικές µορφές  τουρισµού, δίνει µία 

νέα και µακροχρόνια αναπτυξιακή προοπτική, σαν αντιστάθµισµα στην αβεβαιότητα και 

αστάθεια της τουριστικής ζήτησης (Γιάννου, Ι. 2020). 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες κυρίως η διεθνής τουριστική τάση επικεντρώνεται στον 

εναλλακτικό τουρισµό. Ο  συγκεκριµένος  τουρισµός εµπεριέχει εκείνες τις µορφές 

τουρισµού στις οποίες οι άνθρωποι ψάχνουν ένα άλλο είδος διακοπών σε σχέση µε το 

µοντέλο του µαζικού τουρισµού. Συνήθως ο εναλλακτικός τουρισµός συνδέεται µε την 

προστασία του περιβάλλοντος και της τοπικής κουλτούρας, την αναζήτηση νέων αξιών και 

τρόπων ζωής. Η Ελλάδα έχει µεγάλα περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυξης στον τοµέα του 

εναλλακτικού τουρισµού αρκεί να εκµεταλλευτεί σωστά τις δυνατότητες και ευκαιρίες που 

υπάρχουν, δεδοµένου της πλεονεκτικής θέσης που έχει σε σχέση µε άλλες χώρες από την 

πλευρά του φυσικού περιβάλλοντος (Λαγός, ∆. 2005).  
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Ταυτόχρονα, αυτός είναι ένας τρόπος χρήσης, διατήρησης και ανάπτυξης του  

ζωντανού-φυσικού περιβάλλοντος και του οικοσυστήµατος των περιοχών αυτών.   Ο 

εναλλακτικός τουρισµός προορίζεται σε ένα πιο ειδικό κοινό και παρέχει τουριστικές 

υπηρεσίες ανάλογα µε τις ειδικές ανάγκες και προτιµήσεις των ανθρώπων, είναι συµβατός µε 

τις αρχές αειφόρας-βιώσιµης ανάπτυξης και προσφέρει σηµαντικά στην µεγέθυνση της 

τουριστικής περιόδου.  

Ο ιαµατικός τουρισµός ή θερµαλισµός είναι µια εναλλακτική µορφή τουρισµού, 

παράλληλα είναι και ένα είδος ιατρικού τουρισµού( ή τουρισµός υγείας), η οποία είναι 

ευρέως διαδεδοµένη στο εξωτερικό. Είναι η πρώτη µορφή τουρισµού υγείας η οποία είναι 

γνωστή από την αρχαιότητα. Οι ιδιότητες που περιλαµβάνει έχουν σχέση µε την βελτίωση 

της ευεξίας των τουριστών ,την βελτίωση της ψυχικής και σωµατικής υγείας , η οποία 

αποτελεί µία από τις βασικές συνιστώσες της ποιότητας της ανθρώπινής ζωής. Οι επισκέπτες 

έρχονται, κυρίως, για την χρήση των φυσικών αυτών πόρων, που είναι ουσιαστικά οι 

ιαµατικές πηγές.  

Οι ιαµατικές πηγές είναι οι πηγές εκείνες των οποίων τα νερά έχουν θεραπευτικές 

ιδιότητες. Είναι νερά τα οποία πηγάζουν µέσα από τα πετρώµατα της γης και κατά την ροή 

τους σε αυτά αποκτούν πολύτιµα µεταλλικά στοιχεία στα οποία οφείλεται και η θεραπευτική 

τους ιδιότητα. Η ιστορία των ιαµατικών πηγών στην χώρα µας ξεκινάει από την αρχαία 

Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ιαµατικών πηγών, οι περισσότερες από 

τις οποίες είναι αναξιοποίητες (Παπαδηµητράκης, Γ. 2019). 

Η ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού µπορεί να επιφέρει πολύ σηµαντικά οφέλη 

κυρίως οικονοµικής φύσεως για την εθνική και τοπική οικονοµία. Για να καταστεί αυτό 

εφικτό θα πρέπει να υπάρξουν ιδιωτικές και δηµόσιες πρωτοβουλίες, στόχος των οποίων θα 

είναι η γνωστοποίηση  των διαφόρων θετικών ιδιοτήτων και ωφελειών που παρέχουν οι  

ιαµατικές θεραπείες. Επιπλέων, είναι αναγκαίο να κατασκευαστούν ιαµατικά κέντρα που θα 

ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα και θα είναι προσιτά προς όλους τους επισκέπτες του 

ιατρικού και ιαµατικού τουρισµού. Αυτό, ασφαλώς, πρέπει να γίνεται πάντα µε γνώµονα  την 

προστασία του περιβάλλοντος και της προστασίας της υγείας των ατόµων (Αυγικού, Μ. 

2020). 
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1.2 Σκοπός, επιµέρους στόχοι και ερευνητικά ερωτήµατα της 

εργασίας. 

Ο γενικός σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η διερεύνηση του 

εναλλακτικού τουρισµού σε εθνικό επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο ιαµατικό 

τουρισµό µε βάση στην αειφόρα ανάδειξη των τουριστικών προορισµών και κυρίως η 

διερεύνηση των ιαµατικών λουτρών της περιοχής των Θερµών που διαθέτει ο δήµος Μύκης 

του νοµού Ξάνθης. Ο προσδιορισµός των τάσεων της ελληνικής αγοράς του ιαµατικού 

τουρισµού και η διερεύνηση των µέσων µε τα οποία τα ιαµατικά λουτρά των Θερµών θα 

αναδειχθούν σε έναν αειφόρο τουριστικό προορισµό. 

Ο κύριος στόχος της διπλωµατικής εργασίας, είναι να  διερευνήσει την υφιστάµενη 

κατάσταση και τις προοπτικές ανάπτυξης ενός ιαµατικού πόρου στην περιοχή Θερµών που 

διαθέτει ο νοµός Ξάνθης προς όφελος της κοινωνίας και όλων των εµπλεκόµενων φορέων 

και ανθρώπων. Εξετάζεται η δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, αξιοποίησης και 

εκµετάλλευσης  των ιαµατικών πηγών και υδάτων της περιοχής, που µέχρι σήµερα 

αξιοποιούνται µεν αλλά όχι σε εκείνο τον ικανοποιητικό βαθµό που θα µπορούσε να επιφέρει 

ανάπτυξη στην περιοχή. Υπάρχουν λουτρικές εγκαταστάσεις σε κατάσταση όχι 

ικανοποιητική  και το µεγαλύτερο µέρος των ιαµατικών νερών καταλήγουν ανεκµετάλλευτα 

στην κοίτη του ποταµού. Βασικός στόχος µέσω των ιαµατικών πηγών, είναι η σωστή 

αξιοποίηση της περιοχής µε βασικές επεµβάσεις, που θα αποτελέσουν τον θεµέλιο λίθο πάνω 

στον οποίο µπορούν να αναπτυχθούν µελλοντικά έργα και υποδοµές, που θα οδηγήσουν στη 

ριζική αναβάθµιση των σηµερινών λουτρικών εγκαταστάσεων, των χώρων φιλοξενίας και 

διαµονής, τη διαµόρφωση των εξωτερικών χώρων, την προστασία του φυσικού πόρου των 

θερµών πηγών και την τουριστική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής (Νάνου, Γ. 2018). 

Η µεθοδολογία της έρευνας βασίστηκε σε τέσσερις πυλώνες. Σε πρώτη φάση έγινε 

µια δευτερογενή έρευνα µε διερεύνηση και αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών 

µελετών των είδη υπάρχουσων δεδοµένων που είναι άµεσα σχετιζόµενα µε την  εργασία µας, 

από διάφορες πηγές (έντυπη βιβλιογραφία, διπλωµατικές εργασίες, διαδίκτυο, κυβερνητικών 

στατιστικών, νόµων). Σε επόµενο στάδιο  έγινε µία ποιοτική πρωτογενής έρευνα µέσω 

ερωτηµατολογίου, το οποίο δόθηκε για ένα χρονικό διάστηµα στους επισκέπτες των 

ιαµατικών λουτρών των Θερµών, αυτόν που κατά την περίοδο της έρευνας παρευρίσκονταν 

και σε αυτούς που στο παρελθόν τα έχουν επισκεφτεί. Σκοπός της έρευνας είναι να γίνει µία 

ανάλυση του προφίλ των επισκεπτών, τις τάσεις και τις απόψεις τους για τον ιαµατικό 
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τουρισµό αλλά και για τις πηγές των λουτρών των Θερµών. Μετά την έρευνα 

ερωτηµατολογίου  πραγµατοποιήθηκε και µία ποιοτική έρευνα µε τη χρήση των 

συνεντεύξεων στους άµεσα αρµόδιους µε τα λουτρά Θερµών (δήµαρχος, ειδικούς 

συνεργάτες, προϊσταµένους της τεχνικής υπηρεσίας, κάποιον αρµόδιο από την Περιφέρεια 

για θέµατα τουρισµού και ανάπτυξης και τον πρόεδρο επιχειρήσεων θρµαλισµού Ελλάδος ). 

Στόχος της συγκεκριµένης έρευνας είναι να γίνει µία ανάλυση στο υπάρχον περιβάλλον για 

την ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού και να προταθούν λύσεις , να αναλυθούν ενέργειες 

που έχουν γίνει ή θα γίνουν µελλοντικά για τις δυνατότητες αξιοποίησης του ιαµατικού 

τουρισµού στα λουτρά Θερµών του Νοµού Ξάνθης. Τέλος έγινε µία SWOT ανάλυση και µε 

βάση αυτήν θα προσδιοριστούν τα πλεονεκτήµατα, οι αδυναµίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές 

για την ανάπτυξη της περιοχής και κυρίως µιας αειφόρας-βιώσιµης ανάπτυξη της περιοχής 

ενδιαφέροντος.   

1.3 ∆οµή της εργασίας 

Η δοµή της εργασίας χωρίζεται σε έξι βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο µέρος είναι η 

εισαγωγή της διπλωµατικής εργασίας . Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια ανάλυση  του 

εναλλακτικού τουρισµού, το εννοιολογικό πλαίσιο, µορφές εναλλακτικού τουρισµού, 

στατιστικά και ερευνητικά δεδοµένα και πολιτικές  αειφόρου τουρισµού. Στο τρίτο κεφάλαιο 

αναλύεται ο ιαµατικός τουρισµός στην Ελλάδα, το νοµικό πλαίσιο, γενικά και ιστορικά 

στοιχεία και οι ιαµατικές πηγές και λουτρά στην Ελλάδα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται 

τα ιαµατικά λουτρά των Θερµών του Νοµού Ξάνθης, ιστορικά στοιχεία της περιοχής, 

ιστορικά στοιχεία των λουτρών και περιγραφή των εγκαταστάσεων και της υφιστάµενης 

κατάστασης. Στο πέµπτο υπάρχει η µεθοδολογία της έρευνας, το µεθοδολογικό πλαίσιο, η 

ποιοτική έρευνα µέσω ερωτηµατολογίων, η ποιοτική έρευνα µέσω συνεντεύξεων, ανάλυση 

SWOT µε τα πλεονεκτήµατα, τις αδυναµίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές για την ανάπτυξη 

της περιοχής. Στο έκτο κεφάλαιο εµπεριέχονται τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις 

πολιτικής. Στο τέλος παρατίθενται η βιβλιογραφία και το παράτηµα.   
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2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

2.1 Ο τουρισµός γενικά, ορισµοί και εννοιολογικό  πλαίσιο. 

Ο τουρισµός είναι ένα πολυδιάστατο κοινωνικό και οικονοµικό φαινόµενο, το οποίο 

τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως, αναπτύχθηκε µε µεγάλο ρυθµό σε παγκόσµιο επίπεδο. Η 

ανάπτυξη του είναι αποτέλεσµα µιας σειράς παραγόντων που επηρέασαν τις δυτικές κυρίως 

κοινωνίες. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν στην ραγδαία αυτή ανάπτυξη είναι η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και επικοινωνίας, η εξέλιξη των µέσων µαζικής µεταφοράς, η 

ενδυνάµωση του µείγµατος µάρκετινγκ, η ενιαία αντιµετώπιση του νοµοθετικού πλαισίου για 

τον τουρισµό, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και οι συνθήκες ειρήνης. Σίγουρα δεν είναι 

µόνο αυτοί οι παράγοντες, υπάρχουν αρκετοί ακόµη εξίσου σηµαντικοί.  

Η µαζική αυτή κοινωνική εκδήλωση(τουρισµός) δραστηριοποιήθηκε και 

αναπτύχθηκε µε µεγάλο ρυθµό στο δεύτερο µισό του εικοστού αιώνα και σήµερα είναι 

«βιοµηχανοποιηµένη» δραστηριότητα, η οποία έχει συµβάλει σε σηµαντικό παράγοντα του 

εξωτερικού εµπορίου και σε κύρια πηγή απόκτησης συναλλάγµατος-εσόδων, ενώ παράλληλα 

έχει συµβάλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήµατος σε πολλές χώρες µε 

τουρισµό και τουριστική ανάπτυξη (Λαγός, ∆. 2005).  

Η Εικόνα 1 που ακολουθεί παρακάτω, δείχνει τον κύκλο ζωής του µεταπολεµικού 

προτύπου τουριστικής ανάπτυξης που βασίστηκε στον οργανωµένο µαζικό τουρισµό, σε 

σχέση µε τους παράγοντες που το επηρέασαν και επηρεάζουν την φθίνουσα πορεία του. 

Επίσης δείχνει και το ανερχόµενο (πλέον δεν είναι ανερχόµενο αλλά δεδοµένο, προτεινόµενο 

και επιλεγόµενο από τους περισσότερους) νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο 

βασίζεται αποκλειστικά στις ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού, σε σχέση µε τους 

σύγχρονους παράγοντες που το επηρεάζουν και το προσδίδουν. Το νέο αυτό πρότυπο, 

στηρίζεται στις βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, στις νέες τεχνολογίες, στις διαγώνιες 

ολοκληρώσεις, στην υπερτµηµατοποίηση της τουριστικής ζήτησης  και στη νέα αντίληψη 

των ανθρώπων για διακοπές (Λαγός, ∆. 2005).  
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Εικόνα 1 

Ο κύκλος ζωής του οργανωµένου µαζικού τουρισµού 

 

Πηγή: Λαγός ,∆. 2005 (επεξεργασία από κύρια πηγή Woodcock και France (1994)).   

Από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα, πολλοί διεθνείς οργανισµοί (π.χ. ∆ιεθνείς 

Ακαδηµία του Τουρισµού, ∆ιεθνείς Ένωση των Επισήµων Οργανισµών Τουρισµού(UIOOT), 

Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού(WTO) κ.τ.λ.) και ειδικοί του τουρισµού (Jafari, 

Mathieson & Wall, Gilbert κ.τ.λ.), επιδίωξαν να προσδιορίσουν το εννοιολογικό περιεχόµενο 

του τουρισµού και κατά επέκταση του τουρίστα. Από όλους έγιναν προσπάθειες διατύπωσης 

ορισµού για τον τουρισµό, ανάλογα µε τα δεδοµένα της εποχής τους. Γενικά, αν παρθούν 

υπόψη τα κοινά στοιχεία και δεδοµένα των διαφόρων ορισµών που έχουν προταθεί, 

σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Γ. Λαγό, ο τουρισµός µπορεί να οριστεί ότι είναι «ένα 

πολυπρισµατικό οικονοµικό και κοινωνικό φαινόµενο, το οποίο συµβαίνει όταν τα άτοµα 

αλλάζουν φυσικό περιβάλλον και ρυθµούς ζωής που τους ικανοποιούν ψυχοσωµατικές ανάγκες 

και πνευµατικές περιέργειες, µέσα από συνειδητή και αποκλειστικά για το σκοπό αυτό 

πρόσκαιρη µετακίνηση σε ξένο γεωγραφικό χώρο και παραµονή τους σε αυτόν για χρονικό 

διάστηµα µέχρι ένα έτος, όπου αναπτύσσονται συγκεκριµένες δραστηριότητες αναψυχής, 

διακοπών, επιχειρηµατικές, θρησκευτικές κ.λ.π.» (Λαγός, ∆. 2005, σελ.42). 
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Ο τουρισµός κατηγοριοποιείται σε τρεις γενικές-βασικές µορφές:                                           

1) Τον µαζικό τουρισµό, που είναι κυρίως η παραδοσιακή αγορά διακοπών, η οποία περιέχει 

και το µεγαλύτερο τµήµα τουριστών, που αναζητούν στο ταξίδι τους την ξεκούραση και την 

διασκέδαση, σε ηλιοτροπικούς κυρίως προορισµούς. 2) Τον τουρισµό των ειδικών 

ενδιαφερόντων, που περιλαµβάνει ένα πλήθος επιµέρους µορφών τουρισµού, οι οποίες 

διαµορφώνονται από τα κοινά ειδικά ενδιαφέροντα των ανθρώπων που τις προτιµούν             

(λάτρεις των σπορ). 3) Τον εναλλακτικό τουρισµό, που σχετίζεται µε ένα πλήθος επιµέρους 

µορφών τουρισµού, όπου οι άνθρωποι αναζητούν διαφορετικό τρόπο διακοπών, ο οποίος 

συνδέεται µε την προστασία της τοπικής κουλτούρας, την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, την αναζήτηση νέων αξιών και τρόπων ζωής (Λαγός, ∆.2005, σελ.62). 

2.2 Εναλλακτικός τουρισµός, ορισµοί και εννοιολογικό  πλαίσιο. 

 Στην διεθνή βιβλιογραφία ο πλέον δόκιµος όρος που έχει καθιερωθεί και 

χρησιµοποιείται για την περιγραφή των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού, είναι 

οι ειδικές µορφές τουρισµού. Με τον όρο αυτό αναφερόµαστε σε κάθε µορφή τουρισµού, 

που η ανάπτυξη της συνδέεται µε αµφίδροµη ενεργοποίηση της τουριστικής ζήτησης και 

προσφοράς και µε επίκεντρο τουλάχιστον ένα βασικό ή ειδικό κίνητρο (Λαγός ∆.2005, 

σελ.63). Οι ειδικές µορφές τουρισµού αποκαλούνται αυτές στις οποίες υπάρχει ειδικό 

κίνητρο στους τουρίστες, που εκκινεί και παρακινεί  το ταξίδι, ενώ στις εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού, το χαρακτηριστικό κίνητρο σχετίζεται µε το περιβάλλον, την κουλτούρα και την 

αυτονοµία στο ταξίδι και αποτελούν υποσύνολο των ειδικών µορφών τουρισµού (Τσάρτας, 

Π. 2010). 

Τα τελευταία χρόνια η διεθνής  και η ελληνική τουριστική τάση επικεντρώνεται και 

αναπτύσσεται όλο και εντονότερα σε ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Σύµφωνα 

µε έρευνες και στατιστικά δεδοµένα ο εναλλακτικός τουρισµός κερδίζει συνεχόµενα έδαφος, 

παρόλα αυτά ο µαζικός τουρισµός παραµένει  πρωτοπόρος και σε ποσοστά άνω του 50%. Η 

δυναµική που υπάρχει στην ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού έχει 

ιδιαίτερη βαρύτητα και σηµασία στις περιοχές µε αυθεντική φύση και πολιτιστική 

κληρονοµιά που συνδυάζονται µε την δυνατότητα αναψυχής, διασκέδασης και πολιτιστικής 

εµπειρίας. Παράλληλα, αυτή η τάση είναι ένας τρόπος χρήσης, διατήρησης και ανάπτυξης 

του ζωντανού περιβάλλοντος και δίνεται η δυνατότητα εκµετάλλευσης των 

προστατευόµενων περιοχών µε βιώσιµο τρόπο. 
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παροχών όπως π.χ. αυτή της παροχής τουριστικών προνοµίων µε δηµόσιο- κοινωφελή 

χαρακτήρα αλλά και η θέσπιση της υποχρεωτικής λήψης άδειας από τον εργαζόµενο µε 

αποδοχές και επιδόµατα. 

 Ένας ορισµός για τον εναλλακτικό τουρισµό σύµφωνα µε τους Eadington & Smith 

«περιλαµβάνει µορφές τουρισµού οι οποίες δεν αντιβαίνουν τις ευρύτερες κοινωνικές και 

κοινοτικές αξίες, καθώς και τις αξίες που σχετίζονται µε τη φύση, αλλά παρέχουν στους 

υποδοχείς και στους τουρίστες την ευκαιρία για θετικές αναδράσεις, καθώς και για απόκτηση 

κοινών εµπειριών» (Eadington & Smith, 1992: 3). Ο εναλλακτικός τουρισµός βασίζεται στον 

διαφορετικό τρόπο των διακοπών, που προσδιορίζει τη ζήτηση συγκεκριµένων µορφών 

τουρισµού, οι οποίοι επιλέγονται από τον ταξιδιώτη-τουρίστα. Ο τρόπος αυτός συνδέεται µε 

συγκεκριµένα θέµατα, όπως ο αθλητισµός, η περιήγηση, η φυσιολατρία κ.τ.π. Γενικά, οι 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού σέβονται το περιβάλλον και τις ανάγκες της κοινότητας 

φιλοξενίας, ενώ οι άνθρωποι που τις επιλέγουν αποστρέφονται τον οργανωµένο  µαζικό 

τουρισµό και αναζητούν εναλλακτικές προτάσεις διακοπών που τους εκφράζουν ιδεολογικά 

και λειτουργικά. Οι συγκεκριµένη ταξιδιώτες-τουρίστες αναζητούν την κουλτούρα, τις αξίες 

και τον τρόπο ζωής των µόνιµων κατοίκων του τόπου προορισµού και οι οποίοι είναι 

ευαίσθητοι σε θέµατα περιβάλλοντος και πολιτισµού (Λαγός, ∆.2005).  

Οι κυριότερες εναλλακτικές µορφές τουρισµού είναι οι ακόλουθες (Πίνακας 1) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

  Εναλλακτικές µορφές τουρισµού 

  1. Ιαµατικός τουρισµός 

  2. Ιατρικός τουρισµός 

  3. Θρησκευτικός τουρισµός   

  4. Αθλητικός τουρισµός αναψυχής 

  5. Πολιτιστικός τουρισµός  

  6. Εκπαιδευτικός τουρισµός  

  7. Συνεδριακός και εκθεσιακός τουρισµός  

  8. Οικοτουρισµός ή οικολογικός τουρισµός 

  9. Θαλάσσιος τουρισµός  

10.Ορειβατικός τουρισµός 

11.Χειµερινός τουρισµός 

12. Τουρισµός περιπέτειας  
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2.3 Η βιώσιµη-αειφόρα τουριστική ανάπτυξη.  

                 2.3.1 Η βιώσιµη-αειφόρα ανάπτυξη ως έννοια.  

Η βιώσιµη (αειφόρα) ανάπτυξη είναι µία σχετικά νέα σύγχρονη έννοια και µία 

υψίστης σηµασίας θέµα-αντικείµενο για όλο τον κόσµο και την ανθρωπότητα. Γι’αυτό 

διαπιστώνουµε στις µέρες να µετατρέπεται σε παγκόσµια κλίµακα ως µία πολλή µεγάλη 

πρόκληση των κυβερνήσεων, οργανισµών και επιχειρήσεων. Η βιώσιµη (αειφόρα) ανάπτυξη, 

έχει ως γενική αρχή στην οικονοµική ανάπτυξη, υλοποιείται και σχεδιάζεται δίνοντας µεγάλη 

βαρύτητα και σηµασία στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιµότητα. Βασικό 

άξονα της αειφορίας αποτελεί η µέγιστη εκµετάλλευση πόρων από το φυσικό περιβάλλον, σε 

καµία περίπτωση όµως, να µην παραβιάζεται η φυσική παραγωγή και αναπλήρωση των 

αγαθών σε µελλοντικό χρόνο. Η εκµετάλλευση των φυσικών πόρων θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται µε ρυθµό χαµηλότερο από αυτόν της φυσικής τους αναπλήρωσης, σε 

διαφορετική περίπτωση θα έχουµε αποτελέσµατα περιβαλλοντικής υποβάθµισης και 

οικολογικής κρίσης. 

Στην διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ορισµών για την βιώσιµη 

(αειφόρα) ανάπτυξη και σχεδόν όλοι τους θεωρούν την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης 

διφορούµενη. Ο πιο διαδεδοµένος και γνωστός ορισµός για την βιώσιµη ανάπτυξη είναι της 

παγκόσµιας επιτροπής για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, όπου αναφέρεται στην έκθεση 

Brundland,το έτος 1987, «Το κοινό µας µέλλον», σύµφωνα µε αυτό τον ορισµό: «Βιώσιµη 

ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να συµβιβάζει τις 

δυνατότητες των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους 

ανάγκες».(∆ηµητρίου, Χ. 2020).  

Ένας ορισµός για την αειφόρα τουριστική ανάπτυξη σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 

4582/2018, «Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη είναι η βιώσιµη, ισόρροπη, κοινωνική, 

πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη, η οποία, µε σεβασµό στο περιβάλλον, ενισχύει την 

επιχειρηµατικότητα, τονώνει την απασχόληση, δηµιουργώντας ευκαιρίες για τους νέους, τους 

κοινωνικά αδύναµους και µακροχρόνια ανέργους, συµβάλλει στην ευηµερία των πολιτών, 

αναδεικνύει τους τουριστικούς προορισµούς µε βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και την 

πολιτισµική ταυτότητα της κάθε περιοχής, ωφελεί και ωφελείται από την αλληλέγγυα 

οικονοµία» (N. 4582/2018). 
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  2.3.2 Η αειφόρα ανάδειξη τουριστικών προορισµών και πολιτικές αειφόρου 

τουρισµού. 

Με την πάροδο του χρόνου και τις συνθήκες που διαµορφώθηκαν, δηµιουργήθηκε η 

ανάγκη παρότρυνσης εναλλακτικών προοπτικών για την προώθηση της τουριστικής 

ανάπτυξης, κάτι το οποίο συζητήθηκε και εγκρίθηκε από της οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κατά το Ευρωπαϊκό Έτος Τουρισµού 1990. Μεταξύ αυτών που αποφασίστηκαν 

ήταν η ενίσχυση άλλων µορφών τουρισµού (εναλλακτικού), όπως ο οικοτουρισµός, ο 

αγροτουρισµός και πολιτιστικός τουρισµός, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών αποτελεσµάτων και συνεπειών του µαζικού-παραδοσιακού τουρισµού και στην 

παρότρυνση θετικών νέων εναλλακτικών µορφών τουριστικής ανάπτυξης. Με το 

συγκεκριµένο πλαίσιο, προγράµµατα και  κονδύλια για έργα  ξεκίνησε να χρηµατοδοτεί 

έκτοτε η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου επωφελήθηκε σηµαντικός αριθµός περιοχών της 

Ευρώπης, κυρίως αγροτικός που είχαν ελάχιστη έως καθόλου τουριστική ανάπτυξη. Για 

παράδειγµα, τα προγράµµατα Leader βασίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις στα πλεονεκτήµατα 

της τουριστικής ανάπτυξης ως οικονοµικού καταλύτη για την ανάκαµψη των αγροτικών 

περιοχών. (∆ηµητρίου, Χ. 2020) 

Επίσης , η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηµοσιεύσει αρκετές εκθέσεις αναφορικά µε 

την τουριστική ανάπτυξη και τη σχέση της µε το περιβάλλον. Στις εκθέσεις αυτές 

παρουσιάστηκαν και προτάθηκαν διάφορα µοντέλα για την εφαρµογή σηµαντικών διατάξεων 

και µεθοδολογικών προτάσεων για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. Η 

αποτελεσµατικότητα αυτών των προτάσεων και πολιτικών που αναπτύχθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργανισµούς από το 1990 και µετά, αναζητούν 

καταλληλότερες µορφές εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης σύµφωνα µε τις αρχές της 

αειφορίας, που όµως εξακολουθεί να είναι περιορισµένη. Με τα δεδοµένα αυτά και παρά την 

ανεπάρκεια των διαθέσιµων εργαλείων και τον αριθµό των πολιτικών που εφαρµόστηκαν και 

εξακολουθούν να εφαρµόζονται, η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη έχει εξελιχθεί σε ένα 

διεθνώς αποδεκτό παράδειγµα που πρέπει να πραγµατοποιηθεί και να θεωρείται πιεστική και 

αναπόφευκτη προτεραιότητα παρά ως στρατηγική και ευκαιρία αειφόρου τουριστικής 

ανάπτυξης. 

Ο  αειφόρος τουρισµός και η αειφόρος ανάπτυξη, ως έννοιες είναι έντονα πολιτικές, 

πολύπλευρες και πολυτοµεακές και για το λόγο αυτό η χάραξη πολιτικής θεωρείται 

πολύπλοκος και περιλαµβάνει πολλαπλές σχέσεις µεταξύ διαφόρων θεµάτων και οντοτήτων.  
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Η Ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση µε την βιώσιµη-αειφόρα τουριστική ανάπτυξη είναι 

έντονη και αρκετά σηµαντική και αυτό διαφαίνεται στους οργανισµούς και προγράµµατα 

που διαχειρίζεται κατά την διάρκεια των ετών. Για παράδειγµα, η εγγραφή στο Σύστηµα 

Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) επιτρέπει στους φορείς του τουρισµού να 

βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση και να προωθήσουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών τους. Ένα άλλο παράδειγµα και από τα πιο ενδιαφέροντα είναι το πρόγραµµα 

«TourismCulture». Ένα ακόµα παράδειγµα είναι το σύστηµα ευρωπαϊκών δεικτών 

τουρισµού για βιώσιµή διαχείριση προορισµού (ETIS) που αναπτύχθηκε για να βοηθήσει στη 

µέτρηση της απόδοσης των τουριστικών προορισµών σε σχέση µε τη βιωσιµότητα. Ένα 

τέταρτο παράδειγµα είναι το Interreg Europe που παρέχει υποστήριξη για την διατήρηση, 

προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, 

αναγνωρίζοντας ότι οι περιφερειακοί φορείς είναι σε θέση να αναλάβουν αυτό το έργο και να 

επωφεληθούν από την ανταλλαγή εµπειριών µε άλλους τοµείς που αντιµετωπίζουν 

παρόµοιες προκλήσεις.  

Η Εθνική πολιτική και ιδιαίτερα η περίοδος µετά το 1980 θεωρείται ως µια 

ενδιαφέρουσα µεταβατική περίοδος στη τουριστική ανάπτυξη κυρίως των ελληνικών νησιών, 

σε ότι αφορά στη διαφοροποίηση στα αναπτυξιακά τους χαρακτηριστικά. Η έλλειψη 

σχεδιασµού και οργάνωσης δηµιουργεί προβλήµατα παρόµοια µε εκείνα των προηγούµενων 

δεκαετιών και αυτό προκάλεσε πολλά εµπόδια στην τουριστική ανάπτυξη και στο τουριστικό 

προσφερόµενο προϊόν. Παρόλο αυτά δεν µειώνεται η σηµασία των παραγόντων που 

υποστηρίζει τη βιωσιµότητα και οι πιο σηµαντικοί είναι οι παρακάτω (Zacharatos & Tsartas, 

1995): 

1) Οι προσπάθειες που γίνονται από τοπικές αρχές και επιχειρήσεις για την 

ενδυνάµωση και υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας του τοπικού τουριστικού 

προϊόντος. Μία από αυτές είναι η οργάνωση εναλλακτικών τουριστικών 

δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και υποδοµών για ειδικά ή νέα τουριστικά  προϊόντα.  

2) Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα µετά το 1990,οι τουριστικές 

πολιτικές και πρωτοβουλίες της, που υποστηρίζουν τη βιώσιµη τουριστική 

ανάπτυξη, κυρίως σε τοπικό επίπεδο. 

3) Η Ελληνική πολιτική σε ότι αφορά τον τουρισµό και η προσπάθεια βελτίωσης και 

διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος µέσω της ανάπτυξης νέων ειδικών 

και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Επιπλέων, η συµβάδιση της Ελληνικής 

πολιτικής µε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιώσιµη ανάπτυξη 
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του τουριστικού προϊόντος, συνέβαλαν σηµαντικά στην αναβάθµιση του ενόψει 

του εντονότερου διεθνούς ανταγωνισµού. 

4) Προγράµµατα και σχέδια τοπικής τουριστικής ανάπτυξης, σχεδιασµένα και 

προωθηµένα σε περιφερειακό, νοµαρχιακό ή τοπικό επίπεδο.   

5) Η στροφή των τουριστικών πρακτορείων-πρακτόρων σε νέα και εξειδικευµένα 

τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες σχετιζόµενα κυρίως µε οικολογικά, 

πολιτιστικά, επιστηµονικά και εκπαιδευτικό τουρισµό κ.λ.π.   

6) Οι αλλαγές στα κίνητρα των τουριστών , ξένων και ντόπιων.  

7) Η συµβολή των τοπικών κοινωνικό-επαγγελµατικών οµάδων και των 

εξειδικευµένων επιστηµόνων, όσων αφορά κυρίως στην αναζήτηση µοντέλων 

βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης.  
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3. ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ-ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

3.1 Γενικά και ιστορικά  στοιχεία και ορισµοί. 

Ο ιαµατικός τουρισµός είναι ένα είδος ειδικού-εναλλακτικού τουρισµού και είναι η 

αρχαιότερη µορφή τουρισµού υγείας (Παπαδηµητράκης, 2019). Ο θερµαλιστικός-ιαµατικός 

τουρισµός µε τους φυσικούς ιαµατικούς πόρους και πηγές (και λουτροπόλεις)   είναι η πρώτη 

µορφή τουρισµού υγείας η οποία είναι γνωστή από τα αρχαία χρόνια, από την αρχαία 

Ελλάδα, από τα Ρωµαϊκά και Βυζαντινά χρόνια. Αυτό το είδος τουρισµού αναπτύσσεται και 

εξελίσσεται κυρίως σε µέρη που διαθέτουν ζεστά υπόγεια ύδατα και πηγές. Σύµφωνα µε τον 

Λαγό ∆. «όρος ιαµατικός τουρισµός ή θερµαλισµός χρησιµοποιείται όταν κυρίαρχο στοιχείο 

είναι η χρήση των ιαµατικών νερών και στόχος είναι η πρόληψη, η διατήρηση ή η 

αποκατάσταση της σωµατικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας του ατόµου»(Λαγός, ∆.2005). 

Ο Ηρόδοτος ήταν ο πρώτος που παρατήρησε και αναφέρεται σε πηγές που έχουν 

θεραπευτικές ιδιότητες, περιέγραψε ορισµένες από αυτές και συνιστούσε η λουτροθεραπεία 

να γίνεται σε συγκεκριµένες εποχές του χρόνου. Ο επόµενος που ασχολήθηκε µε τις 

ιαµατικές πηγές ήταν ο θεµελιωτής της ιατρικής επιστήµης ο Ιπποκράτης. Ασχολήθηκε µε 

την υδροθεραπεία και κατηγοριοποίησε τα διάφορα φυσικά ύδατα. Κατά την ρωµαϊκή και 

βυζαντινή εποχή πολλοί γιατροί και επιστήµονες ασχολήθηκαν µε την υδροθεραπεία και τα 

ιαµατικά λουτρά όπως ο Αιγινήτης, ο Γαλινός, ο Ηρόφιλος, ο Ασκληπιάδης κ.α. Στην 

σύγχρονη Ελλάδα, ο θερµαλισµός αρχίζει από την εποχή του Καποδίστρια όταν εκδηλώθηκε 

ενδιαφέρον για τις ιαµατικές πηγές και επί εποχής βασιλείας του Όθωνα το 1830 όπου 

ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό υδροθεραπευτήριο στην Κύθνο (Τσαµαδιάς, Π. 2019). 

Σύµφωνα µε έρευνες και την βιβλιογραφία τα ιαµατικά-γεωθερµικά-ζεστά νερά έχουν  

θεραπευτικές ιδιότητες, όπως θεραπείες διαφόρων ασθενειών, ποσιθεραπεία , υδροθεραπεία, 

λασποθεραπεία και άλλες µέθοδοι. Η Ελλάδα τις πρώτες δεκαετίες του δεύτερου µισού του 

εικοστού αιώνα, παρείχε ιαµατικό τουρισµό και τουριστικές µονάδες υψηλής ποιότητας µε 

κατεύθυνση κυρίως για την παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών και είχε ένα σηµαντικό υψηλό 

αριθµό ντόπιων και ξένων τουριστών. Αυτό δεν κράτησε για πολύ, την δεκαετία του 1980 ο 

ιαµατικός τουρισµός στην Ελλάδα άρχισε να χάνει έδαφος, διότι δεν µπορούσε να 

προσαρµοστεί και να ακολουθήσει τις νέες τάσεις στην διεθνή τουριστική αγορά, που έδινε 

µεγαλύτερη έµφαση σε υπηρεσίες και εγκαταστάσεις spa, στην ευεξία και λιγότερο στη 

θεραπεία  (Τσαµαδιάς, Π. 2019). 
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  Οι άνθρωποι που προτιµούν τον ιαµατικό τουρισµό διαχωρίζονται σε δύο οµάδες: η 

πρώτη οµάδα είναι η παραδοσιακή τουρίστες επισκέπτες του τουρισµού υγείας και  στόχος  

τους είναι να απολαύσουν την φυσική οµορφιά και παράλληλα να χαλαρώνουν στα ιαµατικά 

γεωθερµικά ύδατα, επιπλέων αναζητούν την ξεκούραση, την διασκέδαση , την υγεία και 

ευεξία. Αυτού του είδους ο τουρισµός ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής σε ανθρώπους µεγαλύτερης 

ηλικίας (ηλικιωµένους) τις προηγούµενες δεκαετίες, κάτι που άλλαξε τις τελευταίες 

δεκαετίες που είναι δηµοφιλείς στις προτιµήσεις και νεότερων ηλικιών. Η δεύτερη οµάδα 

τουριστών-επισκεπτών συµπεριλαµβάνει εκείνους τους ανθρώπους που πηγαίνουν στις 

ιαµατικές πηγές για ιατρικούς λόγους, δηλαδή για λόγους καθαρά υγείας. Ο βασικός τους 

σκοπός είναι η θεραπεία από την ασθένεια που έχουν διαγνωστεί από τους γιατρούς. Ο 

ιαµατικός τουρισµός προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες, που εκτός από λόγους 

υγείας, τον προτιµούν για τις υψηλές υπηρεσίες που προσφέρουν τα πλέον αρκετά θέρετρα-

καταλύµατα που υπάρχουν στο χώρο, τα ιαµατικά θερµά νερά παρέχουν αναζωογονητικό και 

χαλαρωτικό αποτέλεσµα στο ανθρώπινο κορµί και εύκολα το συνδυάζεις µε άλλου είδους 

τουρισµού (Kervankiran, 2016). 

 

3.2 Ο ιαµατικός τουρισµός στην Ελλάδα. 

    3.2.1 Το νοµικό πλαίσιο. 

Η θεσµοθέτηση του ιαµατικού τουρισµού και κατά βάθος των ιαµατικών πηγών στην 

Ελλάδα ξεκινάει για πρώτη φορά το 1930 και αυτό το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο έχει 

διαχρονικά εκσυγχρονιστεί  ανάλογα µε τις  συνθήκες που επικρατούν µε την πάροδο του 

χρόνου. Παρακάτω θα αναφερθούν κάποια από αυτά που θεωρούνται σηµαντικότερα.  

Σύµφωνα µε το Ν. 4844/1930 ως ιαµατική πηγή χαρακτηρίζεται «η γεώτρηση, η φυσική ή 

τεχνητή σήραγγα, το φρέαρ και εκείνος ο πόρος που προέρχεται από φυσική ανάβλυση ή από 

έργα υδροληψίας» (Ν. 4844/1930). Με τον ίδιο νόµο ορίζεται εννοιολογικά ο τρόπος 

λειτουργίας και η αρµόζουσα διαχειριστική φροντίδα για την χρήση κέντρων και περιοχών 

που φιλοξενούν ιαµατικές πηγές.  

Τα επόµενα χρόνια µέχρι να φτάσουµε στις αρχές του 2000, έγιναν αρκετές 

παρεµβάσεις σχετικά µε τις ιαµατικές πηγές  και αφορούσαν κυρίως   τον τρόπο λειτουργίας, 

τον τρόπο εκµετάλλευσης και αξιοποίησης, την αναγνώριση των πηγών ως ιαµατικών , αλλά 

και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πηγών αυτών. Ένα από τα πιο σηµαντικά γεγονότα, στο 
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διάστηµα αυτό για τον ιαµατικό τουρισµό, είναι η ίδρυση του Εθνικού Οργανισµού 

Τουρισµού (ΕΟΤ) το 1950 και αποδόθηκε στην αποκλειστική σχεδόν αρµοδιότητα 

του(Ν.1565/1950). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στο πλαίσιο του εναλλακτικού τουρισµού, σε 

επίπεδο νοµοθεσίας και οργανωτικής λειτουργίας απασχόλησε αρκετούς φορείς. Το 2006 µε 

το νόµο 3498 δόθηκε ειδική µέριµνα για την αναπτυξιακή κατεύθυνση που λαµβάνει ο 

ιαµατικός τουρισµός. Στο συγκεκριµένο νόµο σε 23 άρθρα γίνεται αναφορά στις ιαµατικές 

πηγές και σε άλλα 55 άρθρα ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την χρήση και την διαχείριση 

των ιαµατικών πηγών. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 3498/2006 δίνεται και ένας σχετικός 

ορισµός «Ιαµατικός τουρισµός είναι ειδική µορφή παροχής τουριστικών υπηρεσιών σε 

περιοχές των οποίων κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η χρήση αναγνωρισµένων ιαµατικών 

φυσικών πόρων σε ειδικές εγκαταστάσεις» (Ν. 3498/2006). 

Το 2008 µε την Υ.Α 18582/2008 αναφέρει την δηµιουργία από τον ΕΟΤ  «Μητρώου 

Ιαµατικών Φυσικών Πόρων και Ιαµατικών Πηγών» µε την καταγραφή όλων των 

χαρακτηριστικών του ιαµατικού φυσικού πόρου. Τέλος το 2018 µε τον Ν.4582/2018 

θεσπίζεται µια νέα σειρά διατάξεων που προβλέπουν εκσυγχρονιστικές ρυθµίσεις και νέους 

κανόνες για το πεδίο του θεµατικού τουρισµού και των ιαµατικών πόρων (Μπακούρος, Χ. 

2020). Επιπλέων µε το άρθρο 20 του N. 4582/2018 ορίζεται ότι «Ο ιαµατικός - θερµαλιστικός 

τουρισµός είναι ειδική µορφή τουρισµού παροχής τουριστικών υπηρεσιών σε περιοχές, το κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί η χρήση αναγνωρισµένων ιαµατικών φυσικών πόρων σε 

ειδικές εγκαταστάσεις για θεραπευτικούς σκοπούς και αφορά όσους επιθυµούν να συνδυάσουν 

την ξεκούραση και την αναψυχή τους, µε τη χρήση ιαµατικών φυσικών πόρων, ώστε να 

βελτιώσουν τη σωµατική, πνευµατική και ψυχική τους υγεία». 

Παρακάτω παραθέτουµε έναν πίνακα µε τα σηµαντικότερα νοµοθετήµατα σχετικά µε 

τις ιαµατικές πηγές και τον ιαµατικό τουρισµό: 

Πίνακας 2 

Πλήρες θεσµικό πλαίσιο για ιαµατικό τουρισµό και ιαµατικές πηγές 

1  N.2188_1920 Περί Ιαµατικών Πηγών  

2  N. 4844_1930 Περί εκµετάλλευσης ιαµατικών πηγών  

3  N. 4086_1960 Περί τροποποίησης διατάξεων ιαµατικών πηγών 

4  Ν.3498_2006 Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις 
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5  Y.A 16655_22.12.2006 (ΦEK 1932 B) ∆ιαδικασία Αναγνώρισης Φυσικών Πόρων 

6 Y.A 17414_02.10.2009 (ΦEK 2215 B) Τροποποίηση της 16655 Απόφασης ∆ιαδικασία 

Αναγνώρισης Φυσικών Πόρων 

7 Y.A 1721_04.02.2013 (ΦEK 188 B) Τροποποίηση της 16655 Απόφασης ∆ιαδικασία 

Αναγνώρισης Φυσικών Πόρων 

 Πηγή: ∆ηµητρίου, Χ. 2020 

 

 3.2.2 Οι ιαµατικές πηγές και λουτρά στην Ελλάδα.  

Παγκοσµίως οι χώρες που κατάφεραν να υιοθετήσουν εγκαίρως και επιτυχώς τις νέες 

τάσεις, ο ιαµατικός-θερµαλιστικός τουρισµός εξελίσσεται µε διαρκή ανοδική πορεία και 

άνθιση, ενώ χώρες που δεν τάχτηκαν υπέρ αυτής της τάσης των σύγχρονων αντιλήψεων, 

έχουν µία αστάθεια πτωτική και σε κάποιες περιπτώσεις από απαξίωση του ιαµατικού 

τουρισµού. 

  Στην Ελλάδα, όπως αναφέραµε και παραπάνω,  ο θερµαλισµός είναι µία ιστορική 

δραστηριότητα, µε πολύχρονη και πλούσια παράδοση. Η γεωγραφική θέση της χώρας και 

γενικά η γεωλογική της δοµή, συµβάλουν στην ύπαρξη µεγάλου αριθµού µεταλλικών πηγών 

και φυσικών πηγών ανάβλυσης θερµού νερού, σε διάφορες περιοχές, ορεινές, πεδινές, 

παραθαλάσσιες, δίπλα σε ποτάµια και ακρογιαλιές. Η εκµετάλλευση και αξιοποίηση των 

θετικών στοιχείων του ιαµατικού τουρισµού άργησε στην χώρα και µόλις από το 2000 και 

µετά, τα ιαµατικά λουτρά εντάχτηκαν µεθοδικά στον νοµοθετικό σχεδιασµό και σε 

αναπτυξιακά προγράµµατα. Οι  πρώτες περιοχές που αξιοποίησαν τις ιαµατικές πηγές που 

διαθέτουν είναι η Υπάτη, η Αιδηψός, η Κυλλήνη, το Λουτράκι, κ.α., επιπλέον κάποιες από 

αυτές, κυρίως οι παραθαλάσσιες, δηµιούργησαν σύγχρονα θερµαλιστικά κέντρα και 

υποδοµές, µε αποτέλεσµα να προσελκύουν υψηλό αριθµό επισκεπτών (εγχώριων και ξένων). 

Κάποιες από τις ιαµατικές πηγές είναι υπό την εποπτεία του ΕΟΤ και οι υπόλοιπες ανήκουν 

και είναι υπό την επίβλεψη φορέων της  τοπικής αυτοδιοίκησης (Μπακούρος, Χ., 2020).  

 

 

 

 

 



 

  Γεωγραφική

1 Νησιά 

2 Στερεά Ελλάδα

3 Μακεδονία

4 Πελοπόννησος

5 Θεσσαλία

6 Ήπειρος 

7 Θράκη 

                  Πηγή: Μπακούρος, Χ., 2020)
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Στερεά Ελλάδα

Μακεδονία

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Ήπειρος

Θράκη



 

 Πηγή: Τσαµαδιάς Π., 2019) . 

3.3 ∆υνατότητες τουριστικής

Κατά την δεκαετία του

που δηµιουργήθηκαν, στις χώρες

στον σχηµατισµό των προτύπων

συγκεκριµένα πρότυπα που διαµορφώθηκαν

οποία ήταν άµεσα συνδεδεµένα

και ζήτησης. Ένα από τα  αναδυόµενα

τουρισµού.   

Στην χώρα µας, από την

επικρατεί είναι του οργανωµένου

θάλασσας-ήλιο-άµµο, µαζί µε

θετικές (κυρίως οικονοµία και

8%
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ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Δυτική Μακεδονία

Ήπειρος

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Βόρειο Αγαίο

 

∆ιάγραµµα 3 

Θερµικές πηγές ανά περιφέρεια Ελλάδος 

τουριστικής ανάπτυξης του ιαµατικού τουρισµού

δεκαετία του 1980, οι εξελίξεις που πραγµατοποιήθηκαν και

στις χώρες που αποτελούσαν τουριστικό προορισµό

των προτύπων τουριστικής ανάπτυξης στις χώρες

πρότυπα που διαµορφώθηκαν ήταν αποτέλεσµα µιας σειράς

συνδεδεµένα µε την αλληλεπίδραση µεταξύ της τουριστικής

από τα  αναδυόµενα πρότυπα ήταν οι εναλλακτικές και

µας από την δεκαετία του 1980 και µετά, το τουριστικό

οργανωµένου µαζικού τουρισµού και αφορά κυρίως τον

άµµο µαζί µε τις πολιτιστικές ανέσεις. Το συγκεκριµένο

οικονοµία και ανάπτυξη) και αρνητικές (κοινωνία σε τοπικό
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ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Κεντρική Μακεδονία

Δυτική Μακεδονία Θεσσαλία

Αττικής

Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα

Πελοπόννησος Κρήτη

Βόρειο Αγαίο Νότιο Αιγαίο
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ιαµατικού τουρισµού.  

πραγµατοποιήθηκαν και οι συνθήκες 

τουριστικό προορισµό συνεισέφεραν 

στις χώρες υποδοχής. Τα 

µιας σειράς παραγόντων, τα 

ριστικής προσφοράς 

εναλλακτικές και ειδικές µορφές 

το τουριστικό πρότυπο που 

ίως τον τουρισµό της 

συγκεκριµένο πρότυπο έχει 

κοινωνία σε τοπικό επίπεδο και 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΕΛΛΑΔΟΣ
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περιβάλλον) συνέπειες. Η αλλαγή και ο εµπλουτισµός του εθνικού τουριστικού προϊόντος 

είναι ένας από τους στόχους της εθνικής τουριστικής πολιτικής, που θα έχει ως αποτέλεσµα 

στην περεταίρω βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας στις αγορές και επιπλέων την αύξηση της 

ζήτησης σε περιόδους µε χαµηλή τουριστική κίνηση. Μία τέτοια αλλαγή είναι ο ιαµατικός 

τουρισµός και τα spa, που θεωρούνται ως µία εναλλακτική µορφή για τις περιόδους εκτός 

αιχµής, την διαφοροποίηση του τουριστικού πακέτου για καινούριους προορισµούς και 

παράλληλα η ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού µπορεί να ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητα της εθνικής τουριστικής βιοµηχανίας. (∆ηµητριάδου Ε., 2019)     

Η ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού για να επιτευχθεί ως µορφή του ειδικού 

τουρισµού θα πρέπει να συµβαδίσει µε το πρότυπο της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. Η 

τουριστική ανάπτυξη για να είναι βιώσιµη πρέπει να βασίζεται στις παρακάτω παραµέτρους:  

1. Στον ειδικό σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης, µε στόχο να υπάρχει ισορροπία 

µεταξύ της οικονοµίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. 

2. Στην προώθηση όλων των µέτρων που είναι αναγκαία για τις διαδικασίες 

ανατροφοδότησης της ανάπτυξης. 

3. Στο ιδιαίτερο θεσµικό πλαίσιο, µέσω του οποίου ενισχύεται η βιώσιµή τουριστική 

ανάπτυξη και προωθείται η τοπική συµµετοχή. 

4. Στην προώθηση και ενίσχυση των µέτρων και πολιτικών, µε στόχο την προστασία 

του περιβάλλοντος και την ανάδειξη του τοπικού φυσικού και δοµηµένου 

περιβάλλοντος.  

5. Στην προώθηση των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. (Αυγικού Μ., 

2020)    

 

Στην Ελλάδα , για αρκετά χρόνια, το τουριστικό προϊόν των ιαµατικών κέντρων ήταν 

τα ιαµατικά λουτρά. Με τον καιρό το τουριστικό προϊόν αυτό έχανε έδαφος, γιατί δεν 

µπορούσε να ακολουθήσει τις διεθνείς τάσεις που επικρατούσαν. Παρόλο αυτά έγιναν 

αρκετές προσπάθειες για την ανακαίνιση και τον εµπλουτισµό της σύνθεσης του 

προσφερόµενου προϊόντος τους, για να µπορέσουν να καλύψουν τις απαιτήσεις της αγοράς 

του ιαµατικού τουρισµού, κάποιες από αυτές είχαν και την σχετική επιτυχία τους και 

υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα στην ελληνική αγορά. Στην σηµερινή εποχή, στα ιαµατικά 

κέντρα, εκτός από τις προσφερόµενες υπηρεσίες, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, 

παρέχονται ξενοδοχεία και θέρετρα υψηλής ποιότητας που επενδύουν στην εξαιρετική 
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προοπτική της αγοράς του τουρισµού spa, καθώς όλο και περισσότερη άνθρωποι δίνουν 

έµφαση στη βελτίωση, στην αποκατάσταση και διατήρηση της υγείας και ευεξίας τους. 

(∆ηµητριάδου Ε., 2019)     

Συµπέρασµα, υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του ιαµατικού τουρισµού, 

καθώς η  παγκόσµια συνείδηση γύρω από την καλύτερη υγεία και ευεξία διαρκώς µεγαλώνει. 

Οι θεραπείες µε ιαµατικά νερά και θεραπείες spa, συνοδευόµενες από υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας, έχουν µία συνεχώς αυξανόµενη δυναµική τάση. Οι ιαµατικοί- θερµικοί πόροι 

στην Ελλάδα είναι άφθονοι, αναγνωρισµένοι και δηµοφιλή για τις θεραπευτικές και 

αναγεννητικές τους ιδιότητες. Με τον κατάλληλο προγραµµατισµό και την κατάλληλη 

πολιτική, ο ιαµατικός τουρισµός ως µορφή ειδικού-εναλλακτικού τουρισµού µπορεί να 

αποκτήσει χαρακτηριστικά βιώσιµης-αειφόρας ανάπτυξης και να συµβάλει σηµαντικά στην 

εποχικότητα και ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 
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4. ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΩΝ ΤΟΥ Ν. ΞΑΜΘΗΣ  

       4.1 Γενικές πληροφορίες της περιοχής του ∆ήµου Μύκης. 

4.1.1 Γεωγραφικά χαρακτηριστικά. 

Ο ∆ήµος Μύκης γεωγραφικά στο κέντρο της Ροδόπης, η οποία δυτικά συνδέεται µε 

τους ορεινούς όγκους της Βροντούς και του Παγγαίου, η ύπαρξη του ποταµού Νέστου 

αποτελεί ένα φυσικό δυτικό όριο της περιοχής που δεν επιτρέπει εύκολα διασυνδέσεις τόσο 

µε την δυτική Ροδόπη όσο και µε τους δυτικούς ορεινούς όγκους. Αντίθετα, ανατολικά η 

συσχέτιση είναι δεδοµένη αφού συνεχίζεται η οροσειρά της Ροδόπης. Το βόρειο τµήµα 

συνορεύει µε την Βουλγαρία, ενώ το νότιο τµήµα µε τον δήµο Ξάνθης (βλ. Εικόνα 2). Η 

ύπαρξη των βιοτόπων και των ορεινών όγκων συνθέτουν ένα ενιαίο διεθνούς φήµης 

οικοσύστηµα.  

Εικόνα 2 

Χάρτης -Η θέση του ∆ήµου Μύκης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

 Πηγή : Ηλεκτρονική Επεξεργασία χάρτη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

 

 

 



 

Χάρτης

      Πηγή : Ηλεκτρονική Επεξεργασία

Στον ευρύτερο αυτό φυσικό

ανάπτυξη µε άνιση όµως χωρική

άνιση αυτή ανάπτυξη εκφράζεται

και βιοµηχανιών στα αστικά κέντρα

χρήση των ενδιάµεσων πεδινών περιοχών

ζώνη, σε αντίθεση µε το πολύ

οργάνωσης των ορεινών περιοχών

Ο  Νοµός Ξάνθης χαρακτηρίζεται

πεδινών και ορεινών περιοχών

ανάγεται στο ορεινό ανάγλυφο

αστικό κέντρο του νοµού, καθώς

ζώνες της περιφέρειας. Με αυτά

ανάπτυξη και εκλείπει ο τοµέας

τοµέα (αγροτική και κτηνοτροφική

Εικόνα 3 

Χάρτης -Η θέση του ∆ήµου Μύκης στο νοµό Ξάνθης 

Επεξεργασία χάρτη νοµού Ξάνθης 

ευρύτερο αυτό φυσικό χώρο υπήρξε µία έντονη οικονοµική

όµως χωρική κατανοµή από πλευράς παραγωγικών δραστηριοτήτων

ανάπτυξη εκφράζεται σήµερα µε τις έντονες χωρικές συγκεντρώσεις

στα αστικά κέντρα των νοµών της περιφέρειας, την εντατική

ενδιάµεσων πεδινών περιοχών και την τουριστική στην Θάσο και

µε το πολύ χαµηλό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης

ορεινών περιοχών.  

Ξάνθης χαρακτηρίζεται από την απότοµη εναλλαγή του

ορεινών περιοχών. Το πρόβληµα της σηµερινής ανάπτυξης

ορεινό ανάγλυφο του εδάφους και την άµεση εξάρτηση από

νοµού καθώς και την αποµόνωση της πόλης της Ξάνθης

περιφέρειας Με αυτά τα δεδοµένα και εφόσον δεν πραγµατοποιείται

ο τοµέας µεταποίησης, η περιοχή στηρίζεται κυρίως στον

και κτηνοτροφική παραγωγή).   
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οικονοµική και κοινωνική 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η 

χωρικές συγκεντρώσεις υπηρεσιών 

την εντατική γεωργική 

στην Θάσο και στην παραλιακή 

ανάπτυξης και κοινωνικής 

εναλλαγή του τοπίου µεταξύ 

σηµερινής ανάπτυξης της περιοχής 

εξάρτηση από το δυναµικό 

της Ξάνθης από τις πεδινές 

πραγµατοποιείται τουριστική 

ρίζεται κυρίως στον πρωτογενή 
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Ο ∆ήµος Μύκης  είναι δήµος της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης  της περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  που συστάθηκε το 2011 µε το Πρόγραµµα 

Καλλικράτης. Γεωγραφικά καλύπτει  ένα τµήµα του ορεινού όγκου της Ροδόπης και 

ειδικότερα από τα όρια του δήµου Ξάνθης µέχρι τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, τµήµα 

δηλαδή που χαρακτηρίζεται από το ορεινό ανάγλυφο και την πλούσια δασική βλάστηση. Πιο 

αναλυτικά, ο δήµος συνορεύει µε το δήµο Ξάνθης νότια (δηµοτική ενότητα Ξάνθης) και 

δυτικά (δηµοτική ενότητα Σταυρούπολης), ενώ ανατολικά συνορεύει µε το δήµο Ιάσµου του 

Νοµού Ροδόπης. Τα βόρεια σύνορα του δήµου Μύκης είναι αυτά της χώρας µε την 

Βουλγαρία. Στα βορειοδυτικά του δήµου έχει τις πηγές του ο ποταµός Κόσυνθος, ο οποίος 

διασχίζει όλη την περιοχή. Ο δήµος Μύκης έχει έκταση 633.334 στρέµµατα και πλέον 

αποτελείται από τέσσερις ∆ηµοτικές Ενότητες (Μύκης, Κοτύλης, Θερµών και Σατρών).  Η 

έδρα του δήµου ορίστηκε να είναι ο οικισµός της Σµίνθης. Ο δήµος αποτελείται από 60 

χωριά και ο πληθυσµός του 15.540 κάτοικοι σύµφωνα µε την απογραφή του 2011. 

4.1.2 Πληθυσµιακά χαρακτηριστικά. 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο ∆ήµος Μύκης, σύµφωνα µε την τελευταία 

απογραφή του πληθυσµού της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, είναι του µεγέθους 

των 15.540 κατοίκων. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι είναι µουσουλµάνοι Ποµάκοι. Τα χρόνια µετά 

την οικονοµική κρίση υπήρξε µεγάλη µεταναστευτική ροή, προς χώρες της Ευρώπης, ένα 

ποσοστό  από αυτούς µετανάστευσε µόνιµα στις χώρες αυτές και ένα ποσοστό µεγαλύτερο 

µετανάστευσε περιοδικά στις χώρες αυτές κυρίως λόγο εργασίας, µε αποτέλεσµα σήµερα ο 

πραγµατικός  πληθυσµός του ∆ήµου Μύκης να είναι αρκετά µικρότερος. Παρακάτω 

παραθέτονται ορισµένοι σχετική πίνακες για τον ∆ήµο Μύκης.  

Πίνακας 4 

Εξέλιξη πληθυσµού ανά ∆ηµοτική Ενότητα στο ∆ήµο Μύκης 

Δήμος Μύκης Πληθυσμός 
1951 

Πληθυσμός 
1961 

Πληθυσμός 
1971 

Πληθυσμός 
1981 

Πληθυσμός 
1991 

Πληθυσμός 
2001 

Πληθυσμός 
2011  

Δημοτική Ενότητα 
Μύκης 

9.383 10.051 10.578 11.034 11.095 11.393  12.087 

Δημοτική Κοινότητα 

Εχίνου 

3.188 3.269 3.232 3.123 3.020 2.853  3.074 

Δημοτική Κοινότητα 

Μύκης 

4.191 4.694 5.557 6.420 6.767 7.361  8.051 

Τοπική Κοινότητα 

Ωραίου 

2.004 2.088 1.789 1.491 1.308 1.179  962 

Δημοτική Ενότητα 
Θερμών 

1.906 1.779 1.877 1.567 1.396 1.221  812 

Δημοτική Ενότητα 
Κοτύλης 

1.775 2.080 2.149 2.316 2.356 2.331  2.158 
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Δημοτική Ενότητα 
Σατρών 

2.932 2.652 2.113 1.391 1.068 779  483 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 15.996 16.562 16.717 16.308 15.915 15.724 15.540 
  Ποσοστιαία 

μεταβολή 

1951-1961 

Ποσοστιαία 
μεταβολή 

1961-1971 

Ποσοστιαία 
μεταβολή 

1971-1981 

Ποσοστιαία 
μεταβολή 

1981-1991 

Ποσοστιαία 
μεταβολή 

1991-2001 

Ποσοστιαία 
μεταβολή 

2001-2011 

Δημοτική Ενότητα 
Μύκης 

 7,12% 5,24% 4,31% 0,55% 2,69%  6,09% 

Δημοτική Κοινότητα 

Εχίνου 

 2,54% -1,13% -3,37% -3,30% -5,53%  7,75% 

Δημοτική Κοινότητα 

Μύκης 

 12,00% 18,39% 15,53% 5,40% 8,78%  9,37% 

Τοπική Κοινότητα 

Ωραίου 

 4,19% -14,32% -16,66% -12,27% -9,86%  -18,40% 

Δημοτική Ενότητα 
Θερμών 

 -6,66% 5,51% -16,52% -10,91% -12,54%  -33,48% 

Δημοτική Ενότητα 
Κοτύλης 

 17,18% 3,32% 7,77% 1,73% -1,06%  -7,42% 

Δημοτική Ενότητα 
Σατρών 

 -9,55% -20,32% -34,17% -23,22% -27,06%  -37,99% 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ  3,54% 0,94% -2,45% -2,41% -1,20% -1,17% 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ απογραφή. 

Στον πίνακα 4 παρατηρούµε ότι συνολικά στο ∆ήµο Μύκης, µετά το 1970, µια 

συνεχόµενη µείωση του πληθυσµού. Σαν δηµοτικές ενότητες εκτός από την δηµοτική 

ενότητα Μύκης που έχει µία συνεχόµενη αύξηση του πληθυσµού, οι υπόλοιπες δηµοτικές 

ενότητες Θερµών, Σατρών και Κοτύλης µία διαρκή µείωση του πληθυσµού και σε κάποιες 

περιπτώσεις σε υψηλά ποσοστά.  

Πίνακας 5 

Κατηγορίες οικισµών µε βάση τον πληθυσµό 

Πληθυσμός Σύνολο 

0-100 κάτοικοι  29 οικισμοί  

101-500 κάτοικοι 23 οικισμοί  

501-1000 κάτοικοι 3 οικισμοί: Μελίβοια , Ωραίο , Δημάριο 

1001-1500 κάτοικοι 3 οικισμοί: Γλαύκη , Μύκη , Πάχνη  

2000-3000 κάτοικοι 2 οικισμοί: Εχίνος , Κένταυρος 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ 

Στον πίνακα 5 παρατηρούµε ότι ο ∆ήµος Μύκης αποτελείται κυρίως από µικρά χωριά 

αφού από τους  60 οικισµούς,  52 έχουν κάτω από 500 κατοίκους, 3 έχουν από 500 µέχρι  

1.000 κατοίκους και 5 οικισµοί είναι άνω των 1.000 κατοίκων. 

Στο διάγραµµα 4 που ακολουθεί απεικονίζεται η ∆ιαχρονική τάση εξέλιξης του πληθυσµού 

του ∆ήµου Μύκης. Επιπλέον, παρατηρείται  η γραµµική ευθεία µε αρνητική κλίση της 

ευθείας ανάµεσα στην σχέση της χρονολογίας και του πληθυσµού.   

 



 

∆ιαχρονική τάση

                  Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων

 

4.2 Γενικές πληροφορίες

Θερµών. 

Τα ιαµατικά λουτρά των

οροσειράς της Ροδόπης (στις Κάτω

απόσταση 44 χιλιόµετρα µακριά

όπου βρίσκονται τα περίφηµα ιαµατικά

Στην κεντρική πλατεία, όπου βρίσκεται

κοινοτικό υδροθεραπευτήριο µε

Υπάρχουν και άλλες κτιριακές

µεγέθους. Κοντά στο κτίριο της κοινότητας

που επιδιορθώθηκε από τους Βούλ

βιβλιογραφικές αναφορές είναι

αναφέρονται µόνο στην απογραφή

ιαµατικών πηγών και εκθέσεων

µεταλλικαί πηγαί Ελλάδος». Στην

χλωριονατριούχες που δεν είναι

πηγές, ότι ανήκουν στο δηµόσιο
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∆ιάγραµµα 4 

∆ιαχρονική τάση εξέλιξης του πληθυσµού του ∆ήµου Μύκης 

Επεξεργασία στοιχείων πίνακα 4 

Γενικές πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία των ιαµατικών

λουτρά των Θερµών βρίσκονται σε µια καταπράσινη

Ροδόπης στις Κάτω Θέρµες), δίπλα στα Ελληνοβουλγαρικά

χιλιόµετρα µακριά από το κέντρο της πόλης της Ξάνθης. 

περίφηµα ιαµατικά λουτρά των Θερµών αναβλύζουν παντού

πλατεία όπου βρίσκεται και η έδρα της κοινότητας Θερµών

υδροθεραπευτήριο µε τέσσερις µπανιέρες και µια χαβούζα σε δωµάτιο

ριακές εγκαταστάσεις µε λουτρά στην γύρω περιοχή

στο κτίριο της κοινότητας Θερµών βρίσκεται ένα ιστορικό

από τους Βούλγαρους το 1941 αλλά λειτουργούσε πριν

αναφορές είναι λίγες σε αριθµό για τις ιαµατικές πηγές των

στην απογραφή που πραγµατοποίησε το 1938 ο ∆ιευθυντής

και εκθέσεων Ελλάδος Ν. Λέκκας µε τίτλο « αι επτακόσιαι

Ελλάδος». Στην συγκεκριµένη µελέτη αναφέρονται οι πηγές

που δεν είναι σωστό και παράλληλα αναφέρεται ότι αναβλύζουν

στο δηµόσιο και το 1936 έγιναν 1500 λουτρά. 

 

1961 1971 1981 1991 2001 2011

Έτος απογραφής

Πληθυσμός Δήμου Μύκης

Πληθυσμός Δήμου 

Μύκης

Γραμμική (Πληθυσμός 

Δήμου Μύκης)
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στοιχεία των ιαµατικών πηγών 

καταπράσινη κοιλάδα της 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα σε 

 Στο µικρό οικισµό 

αναβλύζουν παντού ζεστά νερά. 

κοινότητας Θερµών, συναντάµε το 

χαβούζα σε δωµάτιο µε τρούλο. 

στην γύρω περιοχή µικρότερου 

ιστορικό  λουτρό (χαµάµ) 

λειτουργούσε πριν το 1928. Οι 

ιαµατικές πηγές των Θερµών και 

το 1938 ο ∆ιευθυντής των 

τίτλο αι επτακόσιαι πενήντα 

αναφέρονται οι πηγές Θερµών ως 

αναφέρεται ότι αναβλύζουν εφτά 

Πληθυσμός Δήμου 

Γραμμική (Πληθυσμός 

Δήμου Μύκης)
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Εικόνα 4 

Ιστορικό λουτρό στην περιοχή Θερµών Ξάνθης. 

 

               Πηγή : Ψηφιακό αρχείο του ∆ήµου Μύκης.   

Οι µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια παρήγαγαν τα εξής 

αποτελέσµατα: υπάρχουν 29 θερµές πηγές και η 25 είναι στην περιοχή των Λουτρών των 

Θερµών, η  θερµοκρασία του νερού κυµαίνεται από 20 - 53 βαθµούς κελσίου και οι πηγές 

αυτές κατατάσσονται στην ιαµατική κατηγορία των οξυανθρακικών νερών και βρίσκονται 

διάσπαρτες σε γεωµετρική ακτίνα ενός χιλιοµέτρου. Το νερό των πηγών ενδείκνυται για  

χρήση εξωτερικής υδρο-θεραπείας, για ποσι-θεραπεία  και για εµφιάλωση ως φυσικό 

µεταλλικό νερό. Η «ταυτότητα» του ιαµατικού νερού είναι: Μετεωρικό-Υπέρθερµο- ΗCO3-

Ca-Na-K-F-Li-Ολιγοµεταλλικό- Υποτονικό-Ασθενώς ραδιενεργό ιαµατικό νερό. Η 

λουτροθεραπεία ενδείκνυται για τα εξής νοσήµατα: 

• Μυοσκελετικού συστήµατος 

• Νευρικού συστήµατος 

• Περιφερικού αγγειακού συστήµατος 

• ∆ερµατικές παθήσεις 
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Ενώ η ποσιθεραπεία ενδείκνυται για παθήσεις του γαστρεντερικού και ουροποιητικού 

συστήµατος. 

Ο Νόμος 3498/2006 που προβλέπει την επανα-αναγνώριση όλων των πηγών της χώρας, η πηγή των 

Θερμών αναγνωρίστηκε με τα εξής στοιχεία:  

� Ιαµατική πηγή:           Εχίνου 

� Νοµός:                        Ξάνθης 

� Π.∆. ανακηρύξεως:     24-12-27 (ΦΕΚ5/Α/28) 

� Π.∆. Παραχωρήσεως: 107/26-1-81 (ΦΕΚ36/Α/81) σε κοινότητα Θερµών 

Ύστερα από την Y.A 1721_04.02.2013 (ΦEK 188 B) Τροποποίηση της 16655 Απόφασης 

∆ιαδικασία Αναγνώρισης Φυσικών Πόρων, οι Πηγές Θερµών  αναγνωριστήκαν ως 

Ιαµατικός Φυσικός Πόρος µε την υπ’ αριθ. 7359/13-04-2016 Απόφαση της αρµόδιας 

Υπουργού Τουρισµού, κας Έλενας Κουντουρά ( ΦΕΚ 1166/Β΄/22-04-2016 ), κατόπιν 

σχετικού φακέλου που κατέθεσε ο ∆ήµος Μύκης και συνέταξε ειδική οµάδα επιστηµόνων ( 

Υδρογεωλόγοι, Μικροβιολόγοι, Τοπογράφοι και Ιατροί Νερού).  Η Αναγνώριση των 

Ιαµατικών πηγών είναι µια διαδικασία που ταυτοποιεί τον φυσικό πόρο ως Ιαµατικό, µε 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά όπως υδρογεωλογικά, θερµοκρασιακά, χηµικά, 

µικροβιολογικά και ιαµατικά σύµφωνα µε την Υγειονοµική Έκθεση του Ιατρού Νερών που 

την συνοδεύει. Θέτει δε τις βάσεις για την χάραξη ζωνών προστασίας του νερού και της 

ορθολογικής χρήσης αυτού µε την έκδοση σχετικού κανονισµού χρήσης νερού  για τους 

καταναλωτές. 

 

4.3 Περιγραφή των εγκαταστάσεων και της υφιστάµενης 

κατάστασης των ιαµατικών πηγών και  λουτρών της περιοχής των 

Θερµών. 

Οι ιαµατικές πηγές Θερµών, όπως διατυπώθηκε και παραπάνω , είναι αναγνωρισµένη 

ως ιαµατική µε το Β.∆. ΦΕΚ 5/Α/1928 και µε την τελευταία Y.A 1721_04.02.2013 (ΦEK 

188 B) Τροποποίηση της 16655 Απόφασης ∆ιαδικασία Αναγνώρισης Φυσικών Πόρων, οι 

Πηγές Θερµών  αναγνωριστήκαν ως Ιαµατικός Φυσικός Πόρος µε την υπ’ αριθ. 7359/13-04-

2016 Απόφαση της αρµόδιας Υπουργού Τουρισµού ( ΦΕΚ 1166/Β΄/22-04-2016 ). 
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Οι κύριες εγκαταστάσεις των υποδοµών των ιαµατικών λουτρών βρίσκονται 

περιµετρικά τις κεντρικής πλατείας του οικισµού. Η κύρια ιαµατική πηγή αναβλύζει βόρια 

του οικισµού, σε δηµοτικό οικόπεδο και εκεί επίσης βρίσκονται το αντλιοστάσιο, το πηγάδι 

και ο µετεωρολογικός σταθµός. Την κεντρική πλατεία του οικισµού την διασχίζει ο  

κεντρικός δρόµος που οδηγεί  στους οικισµούς Μέδουσα και Κίδαρι. Στη νότια πλευρά του 

δρόµου   βρίσκονται οι κυρίως εγκαταστάσεις του υδροθεραπευτηρίου. Στην ίδια πλευρά του 

δρόµου συναντάµε ένα µικρό κτήριο µε µία πισίνα οµαδικού λουτήρα, το αγροτικό ιατρείο, 

το κτήριο της κοινότητας, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και δηµοτικές  

κτιριακές εγκαταστάσεις καταλυµάτων ενοικιαζόµενων δωµατίων. Στη βόρεια πλευρά του 

δρόµου υπάρχουν επίσης δηµοτικές  κτιριακές εγκαταστάσεις καταλυµάτων ενοικιαζόµενων 

δωµατίων που ανακαινιστήκαν πρόσφατα. Γύρω από το κέντρο υπάρχουν και ιδιωτικές 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες, λίγες σε αριθµό, αφορούν εγκαταστάσεις ενοικιαζόµενων 

δωµατίων, εστιατορίων, καφέ και ιδιωτικών οµαδικών λουτήρων εσωτερικών και 

εξωτερικών. Σε ακτίνα ενός χιλιοµέτρου, στο δρόµο για τον οικισµό Μέδουσα, υπάρχει άλλη 

µία εγκατάσταση µε δύο οµαδικούς λουτήρες και µια εξωτερική εγκατάσταση µε την πιο 

θερµή πηγή της περιοχής. Επιπλέον στην είσοδο του οικισµού ,µέσα στην κύτη του ποταµού 

Κοµψάτου  υπάρχει το ιστορικό λουτρό (βλ. εικόνα 4). 

Το κυρίως υδροθεραπευτήριο, που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, µε πρόσοψη 

προς την κεντρική πλατεία, είναι ένα ισόγειο κτήριο εµβαδού περίπου 170 τετραγωνικών 

µέτρων. Σύµφωνα µε µαρτυρίες από κατοίκους του οικισµού, το συγκεκριµένο κτήριο 

κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και είναι ένα παραδοσιακό πετρό-χτιστο 

κτήριο µε τρούλο. Το κτήριο αποτελείται από προθάλαµο, αποδυτήρια, τρείς ατοµικούς 

λουτήρες και έναν οµαδικό λουτήρα µε εµβαδό 13,86 τετραγωνικών, βάθους 90 cm  και στην 

οροφή του οµαδικού λουτήρα δεσπόζει  ο τρούλος διαµέτρου 5,20 cm. Εξωτερικά του 

κτηρίου υπάρχει και η εγκατάσταση από την δεξαµενή εξισορρόπησης. Στις αρχές τις 

δεκαετίας του 2010 πραγµατοποιήθηκε µία  ανακαίνιση του κτηρίου, µε γνώµονα την 

καλύτερη λειτουργία του, την διατήρηση της αρχιτεκτονικής και της ιστορικότητας του 

κτηρίου (βλ. εικόνες 5 – 6 – 7). 
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Εικόνα 5 

Το κεντρικό υδροθεραπευτήριο πριν την τελευταία ανακαίνιση. 

 

 Πηγή : Ψηφιακό αρχείο του ∆ήµου Μύκης.   

Εικόνα  6 

Το κεντρικό υδροθεραπευτήριο µετά την ανακαίνιση. 

   

 

  Πηγή : Ψηφιακό αρχείο του ∆ήµου Μύκης.   
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Εικόνα 7 

Οµαδικός λουτήρας του κεντρικού υδροθεραπευτηρίου µετά την ανακαίνιση. 

 

                           Πηγή : Ψηφιακό αρχείο του ∆ήµου Μύκης.   

Η κατάσταση πριν την ανακαίνιση και η κατάσταση µετά την ανακαίνιση, παρόλο 

που βελτιώθηκε αρκετά, σε καµία όµως περίπτωση, η εσωτερική κυρίως διάταξη του 

κτηρίου, δεν µπορεί να  καλύψει ορισµένες κύριες ποιοτικές προϋποθέσεις που θα 

µπορούσαν να χαρακτηρίσουν το συγκεκριµένο υδροθεραπευτήριο ως ένα σύγχρονο 

θερµαλιστικό κέντρο υγείας. Οι βασικές ελλείψεις είναι µη αρκετός αριθµός αποδυτηρίων 

και WC , µη ύπαρξη ενός χώρου αποκατάστασης για τους εξερχόµενους επισκέπτες και η µη 

ύπαρξη χώρου αναµονής των επισκεπτών. Παρόλο αυτά και λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία 

του κτηρίου και το δοµικό σύστηµα του κτηρίου, προκύπτουν σοβαροί περιορισµοί σχετικά 

µε τις παρεµβάσεις που µπορούν να γίνουν. Μπορούν να γίνουν παρεµβάσεις µόνο µικρής 

κλίµακας, ώστε να µην επηρεάζεται η ακεραιότητα και ευστάθεια του κτηρίου και επιπλέον 

να µην αλλοιωθεί η ταυτότητα και η ιστορία του.  

Εκτός από το κεντρικό υδροθεραπευτήριο που έγινε µια σχετική µελέτη για την 

επισκευή και την συντήρηση του, µε γνώµονα  τις διεθνείς τάσεις σε ένα βαθµό, οι υπόλοιπες 

εγκαταστάσεις που έγιναν στο παρελθόν είναι σποραδικές, χωρίς καµία µελέτη που να 

συµβαδίζει µε την σύγχρονες τάσεις που επιβάλει ο ιαµατικός τουρισµός και ο τουρισµός 

ευεξίας. Οι ιδιωτικές επενδύσεις και ενέργειες κυµαίνονται και αυτές σε χαµηλούς ρυθµούς, 

ακολουθώντας και αυτές την µη επαρκή-ελλιπή   δηµόσια δραστηριότητα σχετικά µε την 

δυνατότητα  ανάπτυξη της συγκεκριµένης περιοχής. 
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      4.3.1 Υπάρχουσα υφιστάµενη κατάσταση.  

Όπως αναφέραµε και στις παραπάνω υποενότητες στο ∆ήµο Μύκης υπάρχουν οι 

εγκαταστάσεις των  Ιαµατικών Λουτρών στο οικισµό Ιαµατικές Πηγές της Τοπικής 

Κοινότητας  Θερµών κοντά στα σύνορα µε την Βουλγαρία. Στην περιοχή υπάρχουν 29 

Ιαµατικές Πηγές µε θερµοκρασία νερού από 18 -53 
ο
C. Επίσης ο ∆ήµος Μύκης διαθέτει 6 

θέσεις στεγασµένων και υπαιθρίων λουτρώνων και 3 κτίρια ξενώνων συνολικής 

δυναµικότητας  30 κλινών. 

Ο ∆ήµος Μύκης ενέταξε στο «Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013»  µε 

σχετική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στις 26/01/2015 το 

έργο µε τίτλο «Έργα ανάπλασης οικισµού Ιαµατικών Πηγών ∆ήµου 

Μύκης» προϋπολογισµού 719.550,00 € . Επιπλέον η ∆ηµοτική Αρχή εκπόνησε  µελέτη για 

την αποκατάσταση και ριζική ανακαίνιση µε σκοπό την επαναλειτουργία  του διώροφου 

παλαιού ξενώνα  συνολικής δυναµικότητας 12 κλινών, και την οποία υπέβαλε στις 

31/03/2015 στο ΥΠΕΚΑ κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για 

ένταξη και χρηµατοδότηση από πιστώσεις του Πράσινου Ταµείου συνολικού 

προϋπολογισµού 200.000,00 €.  Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραµµα µε την υπ’ αριθµ. 

97.10/10-12-2015 ( Α∆Α: 6Η9Μ46Ψ844 ΖΚΦ) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ µε τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ» και συνολικό 

προϋπολογισµό 200.000,00 €. Το συγκεκριµένο έργο έχει ολοκληρωθεί. Τα έργα αυτά 

έρχονται να προστεθούν σε µια σειρά έργων και  δράσεων που ήδη υλοποιούνται  στην 

κατεύθυνση της Τουριστικής Ανάπτυξης και του Θερµαλισµού της περιοχής όπως:  

1) Ανακαίνιση  Υδροθεραπευτηρίου Θερµών προϋπολογισµού 610.000,00 € από το 

ΕΣΠΑ 2007-2013 της Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Το έργο 

ολοκληρώθηκε και έχει τεθεί σε λειτουργία. 

2) Αναγνώριση Ιαµατικών Πηγών προϋπολογισµού  42.000,00 € από το ΕΣΠΑ 2007 -

2013 της Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Οι Πηγές αναγνωριστήκαν ως 

Ιαµατικός Φυσικός Πόρος µε την υπ’ αριθ. 7359/13-04-2016 Απόφαση της αρµόδιας 

Υπουργού Τουρισµού ( ΦΕΚ 1166/Β΄/22-04-2016 ).  
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4.3.2 Μελλοντικές ενέργειες- κατάσταση.  

Ο  ∆ήµος Μύκης διαθέτει και άλλα ακίνητα τα οποία απαιτούν την ανακαίνιση τους 

και τον εκσυγχρονισµό τους µε σκοπό την βελτίωση  τόσο της  αισθητικής  όσο και  της 

λειτουργικής τους εικόνας. Έχοντας ως στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση των 

εγκαταστάσεων και πόρων της περιοχής, συµµετέχει στο πρόγραµµα INTERREG V-A 

ΕΛΛΑ∆Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, µε σκοπό την αξιοποίηση των ευκαιριών για χρηµατοδότηση που 

δίνει το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Ο ∆ήµος Μύκης συνέταξε ένα πλάνο έργων , δράσεων - 

παρεµβάσεων ανάπτυξης των Ιαµατικών Λουτρών και το οποίο υπέβαλε στην ∆ιαχειριστική 

Αρχή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑ∆Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 στις 

22-04-2016 ως Lead Partner – Επικεφαλής Εταίρος µε τίτλο: «Mineral Paths, Vacations and 

Nature with a blink» και διακριτικό τίτλο : «Mineral Paths». Για τις ανάγκες του 

προγράµµατος δηµιουργήθηκε εταιρικό σχήµα που απαρτίζεται από τους εξής εταίρους: 

1.Επικεφαλής Εταίρος (Lead Partner) (1): ∆ήµος Μύκης  - ΕΛΛΑ∆Α 

2.Εταίρος (Partner 2): ∆ηµωφέλεια, ∆ηµοτική Επιχείρηση Καβάλας -  ΕΛΛΑ∆Α 

(αποσύρθηκε στην πορεία).  

3.Εταίρος (Partner 3): Savremie Association (NGO) - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

4.Εταίρος (Partner 4): Municipality of Mineralni Bani - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

5.Εταίρος (Partner 5): Neofit Rilski University - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

6.Εταίρος (Partner 6): Municipality of Yakoruda - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

Συνολικά η πρόταση για όλους τους εταίρους ανέρχεται στο ποσό του 1.429.318,00 €. Το 

τµήµα του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ∆ήµος Μύκης ανέρχεται στο ποσό των 

426.278,00 € και αναλύεται ως ακολούθως: 

Πίνακας 6 

Το τµήµα του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ∆ήµος Μύκης 

Α/Α Έργο - ∆ράση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

1 Προµήθεια ξενοδοχειακού και λοιπού  ιατρικού 

εξοπλισµού για την λειτουργία του ∆ιώροφου 

Ξενώνα, του κεντρικού υδροθεραπευτηρίου και 

αγροτικού ιατρείου. 

50.000,00 € 
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2 Έργα αξιοποίησης του κτιρίου του Πρώην 

Κοινοτικού Καταστήµατος Θερµών µε σκοπό την 

µετατροπή του σε χώρο υποδοχής επισκεπτών και 

τουριστών στην περιοχή. 

30.000,00 € 

3 Εργασίες για την λειτουργική αναβάθµιση των 2 

στεγασµένων λουτρώνων προς Μέδουσα. 

50.000,00 € 

4 Εργασίες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της 

θερµότερης Ιαµατικής Πηγής. 

50.000,00 € 

5 Έργα ανακαίνισης υπάρχουσας ανοικτής πισίνας 

υδροθεραπείας. 

100.000,00 € 

6 Έργα εκσυγχρονισµού ιατρείου των Ιαµατικών 

Λουτρών. 

30.000,00 € 

7 ∆ηµιουργία γραφείου προβολής και προώθησης 

τουριστικών  προϊόντων του ∆ήµου Μύκης.  

40.000,00 € 

8 Συντονισµός και διαχείριση όλων των εταίρων και 

συνολικά του προγράµµατος. 

76.278.00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 426.278,00 € 

Πηγή : Αρχείο του ∆ήµου Μύκης.   

Το προτεινόµενο έργο εντάσσεται στο Άξονα προτεραιότητας 2 και στον ειδικό 

στόχο 4 του Προγράµµατος INTERREG V-A ΕΛΛΑ∆Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.Η 

πρόταση πρωτοκολλήθηκε από την ∆ιαχειριστική Αρχή του προγράµµατος INTERREG V-A 

ΕΛΛΑ∆Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 µε αρ. Πρωτ. 1780/22-04-2016 και βρίσκεται σε φάση 

υλοποίησης. Έχει υπογραφεί σύµβαση για την υλοποίηση του έργου µεταξύ της Ειδικής 

Επιτροπής ∆ιαχείρισης του προγράµµατος INTERREG V-A ΕΛΛΑ∆Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και 

του ∆ήµου Μύκης ως επικεφαλή εταίρο (5/7/2019 υπογραφή σύµβασης µε αριθ.: Β2.6c.19). 
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5.ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

5.1  Το µεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας. 

Η µεθοδολογία της έρευνας βασίστηκε σε πρώτο στάδιο σε µία ποιοτική πρωτογενής 

έρευνα µέσω ερωτηµατολογίου , το οποίο δόθηκε για ένα χρονικό διάστηµα στους 

επισκέπτες των ιαµατικών λουτρών των Θερµών και σε όσους επιλέγουν τον ιαµατικό 

τουρισµό και έχουν επισκεφτεί τα συγκεκριµένα λουτρά. Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας 

είναι να γίνει µία ανάλυση του προφίλ των επισκεπτών, τις τάσεις και τις απόψεις τους για 

τον ιαµατικό τουρισµό αλλά και για τις πηγές των λουτρών των Θερµών. Μετά την έρευνα 

ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε και µία ποιοτική έρευνα µε τη χρήση των 

συνεντεύξεων στους άµεσα αρµόδιους µε τα λουτρά Θερµών (δήµαρχος, ειδικούς 

συνεργάτες, προϊσταµένους της τεχνικής υπηρεσίας, κάποιον αρµόδιο από την Περιφέρεια 

για θέµατα τουρισµού και ανάπτυξης και τον πρόεδρο ένωσης επιχειρήσεων θερµαλισµού 

Ελλάδος). Στόχος της συγκεκριµένης έρευνας είναι να γίνει µία ανάλυση στο υπάρχον 

περιβάλλον για την ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού και να προταθούν λύσεις , να 

αναλυθούν ενέργειες που έχουν γίνει ή θα γίνουν µελλοντικά για τις δυνατότητες 

αξιοποίησης του ιαµατικού τουρισµού στα λουτρά Θερµών του Νοµού Ξάνθης. Τέλος έγινε 

µία SWOT ανάλυση και µε βάση αυτήν θα προσδιοριστούν τα πλεονεκτήµατα, οι αδυναµίες, 

οι ευκαιρίες και οι απειλές για την ανάπτυξη της περιοχής και κυρίως µιας αειφόρας-

βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής ενδιαφέροντος.   

5.2 Ερωτηµατολόγιο. 

Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο είναι προϊόν της έρευνας που έγινε για τις ανάγκες 

της διπλωµατικής εργασίας. Το χρονικό διάστηµα της έρευνας είχε διάρκεια 10 ηµερών και 

συγκεκριµένα από 20/9/2021 έως 30/9/2021. Το ερωτηµατολόγιο απευθυνόταν  σε όσους 

επιλέγουν τον ιαµατικό τουρισµό και έχουν επισκεφτεί ή στο χρονικό διάστηµα της έρευνας 

παραβρίσκονται στα Ιαµατικά Λουτρά Θερµών του ∆. Μύκης  για ιαµατικό τουρισµό. 

 Οι περιορισµοί στην έρευνα ήταν στο δείγµα, οι συµµετέχοντες είναι στο µεγαλύτερο 

ποσοστό κάτοικοι της περιοχής του ∆ήµου Μύκης και του Νοµού Ξάνθης, οι ξένοι 

επισκέπτες δηλαδή εκτός νοµού το ποσοστό ήταν µικρό διότι δεν το επισκέπτονται µεγάλος 

αριθµός επισκεπτών εκτός νοµού και ένας επιπλέον λόγος είναι της επικρατούσας 

κατάστασης των δύο τελευταίων ετών µε τον covid-19.  



 

Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει

ιδιαιτερότητες των εγκαταστάσεων

εγκαταστάσεις, τους λόγους για

για τους οποίους επιλέγουν για

το προϊόν του ιαµατικού τουρισµού

ενέργειες που έχουν γίνει για την

κλειστού τύπου, διότι είναι πιο εύκολη

να απαντηθούν από τους ερωτώµενους

ερωτηµατολόγια, η επεξεργασία

αποτελέσµατα που προέκυψαν αναλύονται

 

1) Φύλο 

 

 

Αναλογία

 

Στο παραπάνω διάγραµµα βλέπουµε

είναι 54% και  υπερτερεί σε σχέση

 

 

 

 

περιλαµβάνει ερωτήµατα σχετικά το προφίλ των

εγκαταστάσεων, µε τα κίνητρα και τους λόγους για την

τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν τον ιαµατικό τουρισµό

επιλέγουν για ιαµατικό τουρισµό τα λουτρά Θερµών, την ικανοποίηση

ιαµατικού τουρισµού στα λουτρά Θερµών και την ικανοποίηση

έχουν γίνει για την αξιοποίηση των ιαµατικών πόρων. Π

διότι είναι πιο εύκολη η επεξεργασία τους και χρειάζεται λιγότερο

τους ερωτώµενους. Στο χρονικό διάστηµα αυτό συµπληρώθηκαν

επεξεργασία των δεδοµένων έγινε στο πρόγραµµα

προέκυψαν  αναλύονται παρακάτω:  

∆ιάγραµµα 5 

Αναλογία ανδρών- γυναικών (ποσοστιαία απεικόνιση) 

διάγραµµα βλέπουµε ότι σύνολο των ερωτηθέντων το ποσοστό

υπερτερεί σε σχέση µε αυτό των γυναικών που είναι στο 46%.

54%

46%

Φύλο

Άνδρες Γυναίκες
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προφίλ των επισκεπτών, τις 

λόγους για την επίσκεψη στις 

ιαµατικό τουρισµό, τους λόγους 

την ικανοποίηση από 

την ικανοποίηση τους από τις 

Περιέχει ερωτήσεις 

χρειάζεται λιγότερο χρόνο για 

αυτό συµπληρώθηκαν 127 

πρόγραµµα EXCEL και τα 

 

ερωτηθέντων το ποσοστό των ανδρών 

είναι στο 46%. 



 

2) Ηλικία 

 

Ηλικιακή

 

                                             

Στο διάγραµµα 6 για την ηλικιακή

υπερτερούν σε σχέση µε τις υπόλοιπες

Συγκεκριµένα η ηλικιακή οµάδα

ποσοστό 22% και η  ηλικιακή οµά

επιβεβαιώνεται η άποψη (µετά

άνθρωποι µεγαλύτερης ηλικίας

36-45 να προτιµούν την συγκεκριµένη
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20%

25%

6%

∆ιάγραµµα 6 

Ηλικιακή κατανοµή (ποσοστιαία απεικόνιση) 

για την ηλικιακή κατανοµή παρατηρούµε τρείς ηλικιακές

σχέση µε τις υπόλοιπες και µεταξύ τους να υπάρχουν µικρές

ηλικιακή οµάδα 36-45 µε ποσοστό 21%, η ηλικιακή οµάδα

ηλικιακή οµάδα 56-65 µε ποσοστό 24%. Στα ιαµατικά

άποψη µετά έρευνες) ότι οι επισκέπτες των ιαµατικών

µεγαλύτερης ηλικίας, βλέπουµε όµως µια τάση σε νεότερη ηλικία

την συγκεκριµένη παραθέριση.   

12%

21% 22%
24%

15%

Ηλικία
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τρείς ηλικιακές οµάδες να 

υπάρχουν µικρές διαφορές. 

ηλικιακή οµάδα 46-55 µε 

Στα ιαµατικά λουτρά Θερµών 

των ιαµατικών λουτρών είναι 

νεότερη ηλικία όπως αυτή των 

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66 και άνω



 

3) Επαγγελµατική Κατάσταση

Επαγγελµατική

Από ότι βλέπουµε στο ανωτέρω

αυτή των συνταξιούχων µε ποσοστό

των δηµοσίων υπαλλήλων µε ποσοστό

ποσοστό 23%. Επίσης παρατηρούµε

όπως φοιτητές είναι σε πολύ χαµηλά

4) Στοιχεία σχετικά µε το ε

Επίπεδο

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

24%

23%

24%

21%

Επαγγελµατική Κατάσταση  
∆ιάγραµµα 7 

Επαγγελµατική Κατάσταση  (ποσοστιαία απεικόνιση) 

στο ανωτέρω διάγραµµα η επικρατέστερη επαγγελµατική κατάσταση

συνταξιούχων µε ποσοστό 28% και να ακολουθούν µε µικρή διαφορά

υπαλλήλων µε ποσοστό 24% και η κατηγορία των ιδιωτικών

Επίσης παρατηρούµε τις κατηγορίες που αποτελούνται από

σε πολύ χαµηλά ποσοστά. 

επίπεδο εκπαίδευσης  
∆ιάγραµµα 8 

Επίπεδο εκπαίδευσης (ποσοστιαία απεικόνιση) 

23%

28%

10%

4% 5%
6%

Επαγγελματική Κατάσταση

Δημόσιος Υπάλληλος

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Συνταξιούχος

Ελεύθερος Επαγ./ 

Επιχειρηματίας

Φοιτητής-

Άνεργος-ή

Άλλο

25%

20%

24%

9%

1%

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Λύκειο

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

(ΑΕΙ,ΑΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό
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επαγγελµατική κατάσταση είναι 

µικρή διαφορά η κατηγορία 

των ιδιωτικών υπαλλήλων µε 

αποτελούνται από µικρές ηλικίες 

 

Δημόσιος Υπάλληλος

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Συνταξιούχος

Ελεύθερος Επαγ./ 

Επιχειρηματίας

-τρια

ή

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Μεταπτυχιακό



 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει

µοιρασµένο µε µικρές διαφορές

γυµνάσιο, λύκειο και τριτοβάθµια

του δηµοτικού µε ποσοστό 25%

 

 

5) Στοιχεία σχετικά µε την οικογενειακή

 

Οικογενειακή

Από τα παραπάνω στοιχεία του

σχετικά µε την κατηγορία της

παντρεµένα ζευγάρια µε µεγάλη

 

 

 

 

 

0%
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70%

16%

Οικογενειακή Κατάσταση

στοιχεία προκύπτει ότι το µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων

µικρές διαφορές µεταξύ τους στις κατηγορίες εκπαίδευσης

και τριτοβάθµια εκπαίδευση (ΑΕΙ,ΑΤΕΙ), µε επικρατέστερη

ποσοστό 25% . 

σχετικά µε την οικογενειακή κατάσταση 

∆ιάγραµµα 9 

Οικογενειακή Κατάσταση (ποσοστιαία απεικόνιση) 

στοιχεία του διαγράµµατος προκύπτει από το σύνολο των

κατηγορία της οικογενειακής κατάστασης, το µεγαλύτερο

ζευγάρια µε µεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες κατηγορίες.  

16%

65%

9% 11%

Οικογενειακή Κατάσταση
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επίπεδο των ερωτηθέντων είναι 

κατηγορίες εκπαίδευσης δηµοτικό, 

επικρατέστερη την κατηγορία 

 

το σύνολο των ερωτηθέντων, 

µεγαλύτερο ποσοστό είναι 



 

 6) Πόσες φορές το χρόνο επισκέπτεστε

λουτρό); 

Αριθµός ετήσιων επισκέψεων

  

Από τις πληροφορίες που µας παρέχει

ένας στους δύο επισκέπτες που προτιµούν

ιαµατικού τουρισµού 1-2 φορές το

7) Ποια θεωρείτε καλύτερη εποχή

Η καλύτερη εποχή

0%
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20%

30%

40%

50%

Λιγότερο από 

1 φορά το 

χρόνο

29%

Πόσες φορές το χρόνο επισκέπτεστε κάποιο κέντρο 
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Άνοιξη

30%

Ποια θεωρείτε καλύτερη εποχή του έτους για ιαματικό 

χρόνο επισκέπτεστε κάποιο κέντρο τουρισµού υγείας

∆ιάγραµµα 10 

επισκέψεων κάποιου κέντρου τουρισµού υγείας (ποσοστιαία απεικόνιση

πληροφορίες που µας παρέχει το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε

επισκέπτες που προτιµούν το τουρισµό υγείας, επισκέπτονται

φορές το χρόνο. 

καλύτερη εποχή του έτους για ιαµατικό τουρισµό; 

∆ιάγραµµα 11 

καλύτερη εποχή για ιαµατικό τουρισµό(ποσοστιαία απεικόνιση

Λιγότερο από 

1 φορά το 

1 έως 2 φορές 3 έως 4 φορές 5 φορές και 

άνω

47%

12% 12%

Πόσες φορές το χρόνο επισκέπτεστε κάποιο κέντρο 

τουρισμού υγείας;

Καλοκαίρι Φθινόπωρο Χειμώνας

9%

43%

18%

Ποια θεωρείτε καλύτερη εποχή του έτους για ιαματικό 

τουρισμό;
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τουρισµού υγείας(πχ.  Ιαµατικό 

ποσοστιαία απεικόνιση) 

 

παρατηρούµε ότι σχεδόν ο 

επισκέπτονται κάποιο κέντρο 

απεικόνιση) 

 

Ποια θεωρείτε καλύτερη εποχή του έτους για ιαματικό 



 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα 11

φθινόπωρο µε ποσοστό 43% και

 

 

8) Τι σας προέτρεψε να επισκεφτείτε

 

Προτροπή για επίσκεψη

   

Στο παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε

επίσκεψης µιας ιαµατικής πηγής

χαµηλότερο ποσοστό (11%) και

προτιµούν άνθρωποι µέσης και µεγαλύτερης

διαδίκτυο κυρίως.   

 

 

9) Ποια είναι τα κίνητρα ώστε

επιλογές, µε σειρά σηµαντικότητας

καθόλου). 

0%

Ιατρική συμβουλή

Πρόταση φίλων

ΜΜΕ και διαδίκτυο

Άλλο

Τι σας προέτρεψε να επισκεφτείτε ιαματικές 

διάγραµµα 11 η καλύτερη εποχή του χρόνου για ιαµατικό τουρισµό

ποσοστό 43% και ακολουθεί η άνοιξη, δεύτερη µε ποσοστό 30%. 

προέτρεψε να επισκεφτείτε ιαµατικές πηγές: 

∆ιάγραµµα 12 

Προτροπή για επίσκεψη ιαµατικών πηγών(ποσοστιαία απεικόνιση

διάγραµµα παρατηρούµε µοιρασµένα τα ποσοστά για

ιαµατικής πηγής, εκτός του ΜΜΕ και διαδικτύου που ακολουθεί

ποσοστό (11%) και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τον ιαµατικό

άνθρωποι µέσης και µεγαλύτερης ηλικίας που δεν είναι εξοικειωµένοι

κίνητρα ώστε να επιλέξετε µία ιαµατική πηγή; (µία ή

σηµαντικότητας µε αριθµό 1 το πιο σηµαντικό

∆ιάγραµµα 13 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

28%

11%

28%

Τι σας προέτρεψε να επισκεφτείτε ιαματικές 

πηγές
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για ιαµατικό τουρισµό είναι το 

ποσοστό 30%.  

απεικόνιση) 

 

ποσοστά για την προτροπή  

διαδικτύου που ακολουθεί µε ένα 

ότι τον ιαµατικό τουρισµό τον 

είναι εξοικειωµένοι τόσο µε το 

µία ή περισσότερες 

σηµαντικό & µε αριθµό 9 

35%

33%

Τι σας προέτρεψε να επισκεφτείτε ιαματικές 



 

Τα κίνητρα επιλογής

                      

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του διαγράµµατος

ότι το πιο σηµαντικό κίνητρο για

ιδιότητες των νερών και ακο

περιβάλλον και η τιµή-κόστος µε

10) Έχετε επισκεφθεί άλλες ιαµατικές

Επίσκεψη άλλον
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Ποια είναι τα κίνητρα ώστε να επιλέξετε μία ιαματική πηγή;

34%

Έχετε επισκεφθεί άλλες ιαματικές 

πηγές στην Ελλάδα, στο εξωτερικό; 

κίνητρα επιλογής µιας ιαµατικής πηγής (ποσοστιαία απεικόνιση

στοιχεία του διαγράµµατος 13 και σύµφωνα µε τους ερωτηθέντε

σηµαντικό κίνητρο για την επιλογή µιας ιαµατικής πηγής είναι

νερών και ακολουθούν σε σειρά οι υποδοµές, η καθαριότητα

κόστος µε διψήφια ποσοστά. 

άλλες ιαµατικές πηγές στην Ελλάδα, στο εξωτερικό

∆ιάγραµµα 14 

Επίσκεψη άλλον ιαµατικών πηγών (ποσοστιαία απεικόνιση) 

17%

11%

3% 4% 4%

12%

17%

Ποια είναι τα κίνητρα ώστε να επιλέξετε μία ιαματική πηγή;

66%

34%

Έχετε επισκεφθεί άλλες ιαματικές 

πηγές στην Ελλάδα, στο εξωτερικό; 
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απεικόνιση) 

 

τους ερωτηθέντες,  βλέπουµε 

πηγής είναι οι θεραπευτικές 

καθαριότητα,  το φυσικό 

στο εξωτερικό;  

 

 

17%

1%

Ποια είναι τα κίνητρα ώστε να επιλέξετε μία ιαματική πηγή;

πηγές στην Ελλάδα, στο εξωτερικό; 

Ναι 

Όχι



 

        

Από τις πληροφορίες που µας παρέχει

τρείς έχουν επισκεφτεί και άλλες

11) Πόσο σηµαντικοί είναι οι παρακάτω

για εσάς; 

Σηµαντικότητα λόγων επίσκεψης

 

Από τις πληροφορίες που µας παρέχει

τους λόγους επίσκεψης ενός κέντρου

σηµαντικός λόγος , θα µπορούσαµε

επικρατέστερη τιµή είναι το πάρα

υγείας µου µε ποσοστό 42%. Ο

αυτό φαίνεται και στα ποσοστά

εαυτό µου και η βελτίωση της

κατηγορία πάρα πολύ µε ποσοστά

σηµαντικότεροι λόγοι επίσκεψης

σηµαντικότητας  η χαλάρωση η

µου.  
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Πόσο σημαντικοί είναι οι παρακάτω λόγοι επίσκεψης σε 

κέντρα τουρισμού υγείας για εσάς;

πληροφορίες που µας παρέχει το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε

και άλλες ιαµατικές πηγές εκτός των ιαµατικών πηγών

σηµαντικοί είναι οι παρακάτω λόγοι επίσκεψης σε κέντρα τουρισµού

∆ιάγραµµα 15 

λόγων επίσκεψης ενός κέντρο τουρισµού υγείας(ποσοστιαία απεικόνιση

πληροφορίες που µας παρέχει το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε

επίσκεψης ενός κέντρου τουρισµού υγείας, η εµπειρία δεν

θα µπορούσαµε να πούµε είναι δευτερεύον. Η χαλάρωση

είναι το πάρα πολύ µε ποσοστό 50%, όπως επίσης και

ποσοστό 42%. Ο σοβαρός ιατρικός λόγος είναι µία ιδιαίτερη

στα ποσοστά που είναι µοιρασµένα. Τέλος, για να αφιερώσω

βελτίωση της φυσικής µου κατάστασης έχουν επικρατέστερες

πολύ µε ποσοστά 37% και 35% αντίστοιχα. Γενικά παρατηρούµε

λόγοι επίσκεψης ενός κέντρου τουρισµού υγείας είναι

ωση, η βελτίωση της υγείας και η αφιέρωση χρόνου

42%

22%

35% 37%

9%

27% 25%
22%

26%

18%18% 16% 19%
22%

27%

8%
12%

20%

12%

0%
6%

24%

4% 3%

45%

Πόσο σημαντικοί είναι οι παρακάτω λόγοι επίσκεψης σε 

κέντρα τουρισμού υγείας για εσάς;
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παρατηρούµε ότι δύο στους 

ιαµατικών πηγών Θερµών. 

σε κέντρα τουρισµού υγείας, 

ποσοστιαία απεικόνιση) 

 

διάγραµµα παρατηρούµε σε σχέση µε 

εµπειρία δεν είναι και τόσο 

Η χαλάρωση βλέπουµε ότι η 

όπως επίσης και η βελτίωση της 

µία ιδιαίτερη περίπτωση και 

για να αφιερώσω χρόνο στον 

έχουν επικρατέστερες στην 

Γενικά παρατηρούµε ότι οι τρείς 

τουρισµού υγείας είναι σε σειρά 

αφιέρωση χρόνου στον εαυτό 

Πόσο σημαντικοί είναι οι παρακάτω λόγοι επίσκεψης σε 

Πάρα Πολύ

Πολύ

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου



 

12) Πόσο καθοριστικοί ήταν

Λουτρά των Θερµών για ιαµατικό

Καθοριστικότητα παραγόντων επιλογής

    

Από τις πληροφορίες που µας

παράγοντες  επίσκεψης των ιαµατικών

σηµαντικότητας είναι το περιβάλλον

στον τόπο κατοικίας. Σε σύγκριση

µια ιαµατική πηγή γενικά, σε εκείνη

θεραπευτικές ιδιότητες των νερών

µια κοινή συνισταµένη που είναι

θεωρούνται και τόσο σοβαρός

προφανώς δεν θα είναι σε ικανοποιητικό
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Πόσο καθοριστικοί ήταν οι κάτωθι παράγοντες για να 

επιλέξετε τα  Ιαματικά Λουτρά των Θερμών για ιαματικό 

καθοριστικοί ήταν οι κάτωθι παράγοντες για να επιλέξετε

Θερµών για ιαµατικό τουρισµό; 

∆ιάγραµµα 16 

παραγόντων επιλογής των ιαµατικών λουτρών Θερµών για ιαµατικό

(ποσοστιαία απεικόνιση) 

πληροφορίες που µας παρέχει το διάγραµµα 16 παρατηρούµε 

επίσκεψης των ιαµατικών λουτρών Θερµών, οι τρείς παράγοντες

είναι το περιβάλλον, η καταλληλότητα των νερών και το

κατοικίας Σε σύγκριση µε το διάγραµµα 5.9 που ήταν τα κίνητρα

γενικά, σε εκείνη την περίπτωση σε σειρά σηµαντικότητας

τητες των νερών, οι υποδοµές, η καθαριότητα. Ουσιαστικά

νη που είναι οι ιδιότητες και η καταλληλότητα των

τόσο σοβαρός παράγοντας επίσκεψης οι υποδοµές και

είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

16%

26%

39%

32%
29%

19%

31%

23%

37%

0%

31% 29%
27%

20%
14%15%

6% 9% 6%

29%

12%

19%

8%
2%

5%

29%

Πόσο καθοριστικοί ήταν οι κάτωθι παράγοντες για να 

επιλέξετε τα  Ιαματικά Λουτρά των Θερμών για ιαματικό 

τουρισμό;
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να επιλέξετε τα  Ιαµατικά 

Θερµών για ιαµατικό τουρισµό  

 

 σε σχέση µε τους 

τρείς παράγοντες σε σειρά 

νερών και το ότι είναι κοντά 

ήταν τα κίνητρα επίσκεψης για 

σηµαντικότητας είχαµε τις 

Ουσιαστικά παρατηρούµε 

καταλληλότητα των νερών και δεν 

ς και η καθαριότητα, 

Πόσο καθοριστικοί ήταν οι κάτωθι παράγοντες για να 

επιλέξετε τα  Ιαματικά Λουτρά των Θερμών για ιαματικό 

Πάρα Πολύ

Πολύ

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου



 

13)Από την επίσκεψή σας στα

ικανοποιηµένος-η; 

Ικανοποίηση από την επίσκεψη

Σύµφωνα µε το παραπάνω διάγραµµα

επίσκεψη στα ιαµατικά λουτρά Θερµών

αρκετά και το απόλυτα µε ποσοστά

14) Πιστεύετε πως τα Ιαµατικά

για να υποστηρίξει τον ιαµατικό

Υποδοµές-προδιαγραφές των ιαµατικών
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Απόλυτα
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Από την επίσκεψή σας στα Ιαματικά Λουτρά 

των Θερμών μείνατε απόλυτα ικανοποιημένος

0%

10%

20%

30%

40%

Ναι

35%

Πιστεύετε πως τα Ιαματικά Λουτρά των Θερμών έχουν  

τις υποδομές

επίσκεψή σας στα Ιαµατικά Λουτρά των Θερµών µείνατε

∆ιάγραµµα 17 

από την επίσκεψη στα ιαµατικά λουτρά Θερµών (ποσοστιαία απεικόνιση

παραπάνω διάγραµµα, η επικρατέστερη τιµή για την ικανοποίηση

ιαµατικά λουτρά Θερµών είναι το λίγο µε ποσοστό 31% και να

απόλυτα µε ποσοστά 30% και 28% αντίστοιχα. 

τα Ιαµατικά Λουτρά των Θερµών έχουν  τις υποδοµές

τον ιαµατικό τουρισµό; 

∆ιάγραµµα 18 

των ιαµατικών λουτρών Θερµών για την υποστηρίξει του ιαµατικού

(ποσοστιαία απεικόνιση) 

Αρκετά Λίγο Καθόλου

30% 31%

10%

Από την επίσκεψή σας στα Ιαματικά Λουτρά 

των Θερμών μείνατε απόλυτα ικανοποιημένος

η;

Όχι Ίσως Δεν γνωρίζω

35%

23%

6%

Πιστεύετε πως τα Ιαματικά Λουτρά των Θερμών έχουν  

τις υποδομές-προδιαγραφές για να υποστηρίξει τον 

ιαματικό τουρισμό;
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Θερµών µείνατε απόλυτα 

ποσοστιαία απεικόνιση) 

 

για την ικανοποίηση από την 

ποσοστό και να ακολουθούν το 

τις υποδοµές-προδιαγραφές 

υποστηρίξει του ιαµατικού τουρισµού 

 

Από την επίσκεψή σας στα Ιαματικά Λουτρά 

των Θερμών μείνατε απόλυτα ικανοποιημένος-

Πιστεύετε πως τα Ιαματικά Λουτρά των Θερμών έχουν  

προδιαγραφές για να υποστηρίξει τον 



 

  

Στο συγκεκριµένο διάγραµµα

υποδοµές- προδιαγραφές να υποστηρίξουν

του Όχι είναι ίδιες µε ποσοστό

 

 15) Πιστεύετε ότι ο ιαµατικός

διατήρηση του 12µηνου τουρισµού

 

Ιαµατικός τουρισµός µπορεί να συµβάλλει

  

Στην συγκεκριµένη ερώτηση και

ο ιαµατικός τουρισµός µπορεί να

τουρισµού στην περιοχή ενδιαφέροντος

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Ναι 

74%

Πιστεύετε ότι ο ιαματικός τουρισμός μπορεί να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση του 12μηνου 

διάγραµµα, για το αν τα ιαµατικά λουτρά Θερµών µπορούν

προδιαγραφές να υποστηρίξουν των ιαµατικό τουρισµό, οι απόψεις

µε ποσοστό 35% και ακολουθεί το Ίσως µε 23%.  

ότι ο ιαµατικός τουρισµός µπορεί να συµβάλλει στην

µηνου τουρισµού στην περιοχή; 

∆ιάγραµµα 19 

µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση του 12µηνου

περιοχή (ποσοστιαία απεικόνιση) 

ερώτηση και στο διάγραµµα 19 φαίνεται ξεκάθαρα µε ποσοστό

τουρισµός µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση του

περιοχή ενδιαφέροντος.   

Όχι Ίσως Δεν γνωρίζω

5%

16%

6%

Πιστεύετε ότι ο ιαματικός τουρισμός μπορεί να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση του 12μηνου 

τουρισμού στην περιοχή;
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Θερµών µπορούν και έχουν τις 

τουρισµό οι απόψεις του Ναι και 

συµβάλλει στην ανάπτυξη και 

του µηνου τουρισµού στην 

 

ξεκάθαρα µε ποσοστό 74% ότι 

διατήρηση του δωδεκαµήνου 

συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση του 12μηνου 



 

16) Θεωρείτε ότι ο ιαµατικός τουρισµός

Ιαµατικός τουρισµός συµβάλει

  

Όπως και στο προηγούµενο διάγραµµα

ο ιαµατικός τουρισµός µπορεί να

17) Θεωρείτε ικανοποιητικές τις

των τελευταίων δεκαετιών για

Ενέργειες και πρωτοβουλίες των πολιτικών

εκµετάλλευση των ιαµατικών

2%

Θεωρείτε ότι ο ιαματικός τουρισμός συμβάλει στην 

30%

Θεωρείτε ικανοποιητικές τις ενέργειες και πρωτοβουλίες 

των πολιτικών διοικήσεων των τελευταίων δεκαετιών για 

την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών ;

ιαµατικός τουρισµός συµβάλει στην ανάπτυξη µιας 

∆ιάγραµµα 20 

τουρισµός συµβάλει στην ανάπτυξη µιας περιοχής (ποσοστιαία απεικόνιση

προηγούµενο διάγραµµα έτσι και αυτό φαίνεται απόλυτα µε ποσοστό

τουρισµός µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη µιας περιοχής. 

ικανοποιητικές τις ενέργειες και πρωτοβουλίες των πολιτικών

δεκαετιών για την ανάπτυξη και εκµετάλλευση των ιαµατικών

∆ιάγραµµα 21 

πρωτοβουλίες των πολιτικών διοικήσεων των τελευταίων δεκαετιών για

των ιαµατικών πηγών- βαθµός ικανοποίησης  (ποσοστιαία απεικόνιση

88%

9%

Θεωρείτε ότι ο ιαματικός τουρισμός συμβάλει στην 

ανάπτυξη μιας περιοχής

Ναι

Όχι 

Δεν γνωρίζω

29%

41%

30%

Θεωρείτε ικανοποιητικές τις ενέργειες και πρωτοβουλίες 

των πολιτικών διοικήσεων των τελευταίων δεκαετιών για 

την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών ;

Ναι

Όχι 

Δεν γνωρίζω
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ανάπτυξη µιας περιοχής: 

ποσοστιαία απεικόνιση) 

 

απόλυτα µε ποσοστό 88% ότι 

περιοχής.  

των πολιτικών διοικήσεων 

εκµετάλλευση των ιαµατικών πηγών  ; 

δεκαετιών για την ανάπτυξη και 

ποσοστιαία απεικόνιση) 

 

Ναι

Όχι 

Δεν γνωρίζω

Θεωρείτε ικανοποιητικές τις ενέργειες και πρωτοβουλίες 

των πολιτικών διοικήσεων των τελευταίων δεκαετιών για 

Ναι

Όχι 

Δεν γνωρίζω
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Τέλος, στο τελευταίο διάγραµµα του ερωτηµατολογίου, για το αν θεωρούνται ικανοποιητικές 

οι ενέργειες και πρωτοβουλίες των πολιτικών διοικήσεων των τελευταίων δεκαετιών για την 

ανάπτυξη και εκµετάλλευση των ιαµατικών πηγών των Θερµών, παρατηρούµε µε ποσοστό 

41% ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση.                                 

 

5.3 Συνέντευξη. 

Η συγκεκριµένη συνέντευξη είναι προϊόν της έρευνας που έγινε για τις ανάγκες της 

διπλωµατικής εργασίας. Πραγµατοποιήθηκε µία ποιοτική έρευνα µε τη χρήση των 

συνεντεύξεων στους άµεσα αρµόδιους µε τα λουτρά Θερµών. ∆εν υπήρχε κάποια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδος για την συγκεκριµένη έρευνα, αλλά το χρονοδιάγραµµα 

καθορίστηκε από την διαθεσιµότητα των υποψηφίων. Την τιµή µας έκαναν, ο ∆ήµαρχος 

Μύκης κ. Ντελή Χουσεϊν Ριτβαν (στις 4/11/2021), ο ειδικός συνεργάτης ∆ηµάρχου του ∆. 

Μύκης και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. κ. Παπουτσόγλου Στυλιανός(στις 

5/11/2021), η αναπλ. Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος 

∆ήµου Μύκης η κυρία Πλουµιστού ∆ήµητρα (Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.) (στις 

5/11/2021), ο ∆ρ. Υδρογεωλογίας Α.Π.Θ., Επιστηµονικός Σύµβουλος Παγκόσµιας 

Οργάνωσης Θερµαλισµού και Πρόεδρος Ένωσης Επιχειρήσεων Θερµαλισµού Ελλάδος κ. 

Αγγελίδης Ζήσης(στις 18/11/2021), και η Εκτελεστική Γραµµατέας της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η κυρία Ζωή Κοσµίδου (µας έστειλε µε email τις 

απαντήσεις της, στις 22/11/2021).   

Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν  κάποιες δια ζώσης και κάποιες τηλεφωνικός. 

Υπήρχαν ερωτήσεις τύπου ερωτηµατολογίου κλειστού τύπου µε καθορισµένες απαντήσεις 

και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε µικρότερο βαθµό.  Υπήρχαν ενδιαφέρουσες απόψεις και 

αναλύονται παρακάτω:    

 

1) Η πρώτη ερώτηση αφορούσε αν είναι αναγνωρισµένος/ πιστοποιηµένος ο φυσικός πόρος 

του ∆ήµου Μύκης από τον Ε.Ο.Τ.. Οι απαντήσεις ήταν όλες ίδιες, ότι είναι αναγνωρισµένος 

από τον Ε.Ο.Τ. και µάλιστα από ορισµένους τονίστηκε ότι είναι αναγνωρισµένο και από το 

αρµόδιο Υπουργείο.  



62 

 

2) Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε για  αν ο φορέας διαχείρισης είναι ο ∆ήµος Μύκης. Οι 

απαντήσεις ήταν όλες ίδιες και επιβεβαιώθηκε ότι ο φορέας διαχείρισης είναι ο ∆. Μύκης 

3) Η τρίτη ερώτηση αφορούσε για το πως αξιολογείται την ποιότητα των υποδοµών των 

ιαµατικών λουτρών του ∆ήµου Μύκης. Σε αυτή την ερώτηση είχαµε διαφορετικές 

απαντήσεις,  το 60% των ερωτηθέντων απάντησε «Μέτρια» και το 40% «Καλή». 

4) Η τέταρτη ερώτηση αφορούσε, αν θεωρούν ότι τα ιαµατικά λουτρά είναι δραστηριότητα  

που αποφέρει ή θα µπορούσε να αποφέρει σηµαντικά έσοδα στον ∆ήµο Μύκης. Το 80% των 

ερωτηθέντων απάντησε «ναι» ότι µπορεί να αποφέρει σηµαντικά έσοδα για τον δήµο και το 

20% των ερωτηθέντων απάντησε «Ίσως υπό προϋποθέσεις». 

5) Η πέµπτη ερώτηση αφορούσε, αν πιστεύουν  ότι ο ιαµατικός τουρισµός µπορεί να 

συµβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση του 12µηνου τουρισµού στον ∆ήµο Μύκης. Οι 

απαντήσεις ήταν όλες ίδιες και απάντησαν «Ναι». 

6) Η έκτη ερώτηση αφορούσε, αν θεωρούν ικανοποιητική την συνεργασία του ∆ήµου µε την 

Περιφέρεια για την  προβολή και προώθηση των ιαµατικών λουτρών του ∆ήµου Μύκης. Σε 

αυτή την ερώτηση το 80% των ερωτηθέντων απάντησε «ναι» και το 20% των ερωτηθέντων 

απάντησε «Όχι». 

7) Η έβδοµη ερώτηση αφορούσε, αν Θεωρούν το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις 

ιαµατικές πηγές και των ιαµατικό τουρισµό προβληµατικό. Σε αυτή την ερώτηση το 60% των 

ερωτηθέντων απάντησε «ναι», 20% των ερωτηθέντων απάντησε «όχι» και το 20% των 

ερωτηθέντων απάντησε «∆εν γνωρίζω».   

8) Η όγδοη ερώτηση αφορούσε, αν απάντησαν Ναι στην ερώτηση 7, είναι τροχοπέδη για 

ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής. Σε αυτή την ερώτηση, από αυτούς που απάντησαν 

«ναι» το 66,6% των ερωτηθέντων απάντησε «ναι» και το 33,3% των ερωτηθέντων απάντησε 

«∆εν γνωρίζω».   

9) Η ένατη ερώτηση αφορούσε, αν Θεωρούν ότι επιδέχεται βελτιώσεις η αποτελεσµατική 

διαχείριση και εκµετάλλευση των ιαµατικών λουτρών του ∆ήµου Μύκης. Στην 

συγκεκριµένη ερώτηση όλη απάντησαν «Ναι» ότι επιδέχεται βελτιώσεις. 

10) Η δέκατη ερώτηση αφορούσε, ποιον θεωρούν ως ιδανικότερο τρόπο αξιοποίησης των 

Ιαµατικών πηγών ως προς τον φορέα διαχείρισης. Σε αυτή την ερώτηση το 80% των 

ερωτηθέντων απάντησε «Την συνεργασία µεταξύ ιδιωτών και δηµοσίου» και το 20% των 
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ερωτηθέντων απάντησε «Τους Ιδιώτες». Παρατηρούµε µία αρνητική στάση ως φορέα 

διαχείρισης το δηµόσιο.  

11) Η ενδέκατη ερώτηση αφορούσε, ποιες ενέργειες είναι απαραίτητες για την προώθηση 

των ιαµατικών λουτρών του ∆ήµου Μύκης. Η συγκεκριµένη ερώτηση δεν είχε 

προκαθορισµένες απαντήσεις και απαντήσεις που δόθηκαν από το σύνολο των ερωτηθέντων 

είναι η εξής: 

1. Η συνεργασία µε ιδιώτες, µε την περιφέρεια και το κεντρικό κράτος. 

2. Η κατασκευή έργων ανάδειξης. 

3. Ανάδειξη του αντικειµένου των Λουτρών. 

4. Η αξιοποίηση κάθε δραστηριότητας σχετικά µε την υδροθεραπεία, µε βάση τα 

χαρακτηριστικά των νερών στον τοµέα του τουρισµού υγείας, ευεξίας και του 

περιβάλλοντος. 

5. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και έντυπου υλικού για την περιοχή των Θερµών για 

λόγους προβολής και διαφήµισης.   

6. Συµµετοχή του ∆ήµου στις εκθέσεις τουρισµού, τόσο εντός χώρας όσο και  στο εξωτερικό, 

για να γίνουν προβολή αλλά και παράλληλα για να γίνει προσέλκυση ιδιωτικών κυρίως 

επενδύσεων. 

7. ∆ιαφήµιση στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης. 

12) Η δωδέκατη ερώτηση αφορούσε, ποια είναι τα µελλοντικά σχέδια και ενέργειές για την 

πλήρη και σωστή εκµετάλλευση των ιαµατικών λουτρών στη περιοχή. Η συγκεκριµένη 

ερώτηση δεν είχε προκαθορισµένες απαντήσεις και απαντήσεις που πάρθηκαν από το σύνολο 

των ερωτηθέντων είναι η εξής: 

1. Η ολοκλήρωση των έργων για τις υποδοµές και τις εγκαταστάσεις (λουτρικών και 

διανυκτέρευσης) και δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων τύπου Spa. 

2. Ανάπτυξη του Ιαµατικού τουρισµού και την ενεργειακή αξιοποίηση των υδάτων ( π.χ. 

θέρµανση εγκαταστάσεων, γεωθερµικά θερµοκήπια). 
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3. Έκδοση πρόσκλησης δηµόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση των 

εγκαταστάσεων σε ιδιώτη ( φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή εταιρία) για την πλήρη αξιοποίηση 

τους. 

 

    5.4 Ανάλυση SWOT (SWOT analysis). 

Η λέξη SWOT προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Strengths, Weaknesses, 

Opportunities και Threats, που αντίστοιχα σηµαίνουν Πλεονεκτήµατα-∆υνατότητες, 

Αδυναµίες, Ευκαιρίες και Κίνδυνοι-Απειλές. Η ανάλυση SWOT, σύµφωνα µε την 

βιβλιογραφία είναι η πιο κατάλληλη µέθοδος ex ante αξιολόγησης, διότι η συγκεκριµένη 

µέθοδος είναι ένα εργαλείο-τεχνική που µας βοηθάει και στην ανάλυση των δεδοµένων αλλά 

και στον σχεδιασµό και στη χάραξη της καλύτερης πολιτικής και διαχείρισης του θέµατος.  

Στη συγκεκριµένη ανάλυση εµπλέκονται τόσο το εσωτερικό περιβάλλον, όσο και το 

εξωτερικό περιβάλλον της υπόθεσης. Στο εσωτερικό περιβάλλον περιλαµβάνονται τα 

στοιχεία πλεονεκτήµατα και αδυναµίες ενώ στο εξωτερικό περιβάλλον περιλαµβάνονται τα 

στοιχεία ευκαιρίες και απειλές. Η ανάλυση SWOT έχει εφαρµοσθεί σε αρκετούς τοµείς όπως 

αυτού του επιχειρηµατικού, του τουριστικού και του περιφερειακού σχεδιασµού, αλλά και 

στη διαχείριση υδάτινων πόρων σε µια περιοχή.  

Η διαδικασία και τα στάδια εφαρµογής της ανάλυσης SWOT είναι η εξής: σε πρώτο 

στάδιο πραγµατοποιείτε η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή έρευνας, 

σε δεύτερο στάδιο γίνεται διερεύνηση των πιθανών δράσεων και λύσεων για την επίλυση 

των προβληµάτων που προκύπτουν, σε τρίτο στάδιο γίνεται η ανάλυση των πλεονεκτηµάτων 

και των αδυναµιών του συστήµατος, σε τέταρτο στάδιο γίνεται η ανάλυση των ευκαιριών και 

των απειλών του συστήµατος που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, και στο 

τελευταίο στάδιο πραγµατοποιείται η κατηγοριοποίηση των προτεινόµενων δράσεων (Νάνου 

Γ. 2018).    

� ∆υνατά σηµεία-πλεονεκτήµατα 

1. Οι ιαµατικές πηγές των Θερµών και η λειτουργία τους, είναι αναγνωρισµένη και 

πιστοποιηµένη από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τον Ε.Ο.Τ..   

2. Η περιοχή στην οποία βρίσκονται οι ιαµατικές πηγές Θερµών είναι το µόνο 

αξιοποιήσιµο και µε προοπτική κέντρο ιαµατικού θερµαλισµού και τουρισµού στην 

ευρύτερη περιοχή.   
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3. Η τοποθεσία στην οποία βρίσκονται οι ιαµατικές πηγές, πάνω στην οροσειρά της 

Ροδόπης σε υψόµετρο 750 µέτρων, το πλούσιο καταπράσινο φυσικό περιβάλλον και 

ο συνδυασµός αυτός µε την χρησιµότητα των ιαµατικών πηγών, κινούν το 

ενδιαφέρον και την περιέργεια των επισκεπτών αυτού του είδους και µορφής 

τουρισµού. 

4. Η κοντινή απόσταση από τα Βουλγαρικά σύνορα και η λειτουργία του συνοριακού 

σταθµού στην περιοχή, δίνει την δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών-τουριστών 

από την γειτονική χώρα. 

5. Γύρω από την περιοχή των ιαµατικών πηγών και σε όλο το ∆. Μύκης κατοικούν 

στην συντριπτική πλειοψηφία τους µουσουλµανικοί πληθυσµοί (Ποµάκοι) µε την  

ανάλογη κουλτούρα και πολιτισµό τους, που αυτό από µόνο του καθιστά την 

επίσκεψη πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική. 

6. Η συγκεκριµένη τοποθεσία των ιαµατικών πηγών επιτρέπει τον συνδυασµό και µε 

άλλου είδους-µορφές εναλλακτικού τουρισµού όπως ορειβατικού τουρισµού, 

τουρισµού περιπέτειας, αγροτουρισµού και ορεινού τουρισµού. 

7. Η γειτνίαση µε την Βουλγαρία και η σχετικά κοντινή απόσταση (περίπου 85 

χιλιόµετρα) από το χιονοδροµικό κέντρο του Παµπόροβο µπορεί να συνδυαστεί µε 

την επίσκεψη στα ιαµατικά λουτρά µε µία ηµερήσια επίσκεψη στο χιονοδροµικό 

θέρετρο.    

  

� Αδυναµίες-µειονεκτήµατα 

1. Οι υποδοµές και εγκαταστάσεις που υπάρχουν δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο που να 

βοηθούν την πλήρη και σωστή εκµετάλλευση και αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών, 

σύµφωνα µε τις τάσεις που επικρατούν στην διεθνή αγορά.   

2. Η πρόσβαση στα ιαµατικά λουτρά γίνεται µόνο οδικώς και το οδικό δίκτυο είναι 

δύσκολο και όχι πάντοτε σε καλή κατάσταση µε αποτέλεσµα να υπάρχει δυσκολία 

στην πρόσβαση.  

3. Η τοποθεσία των ιαµατικών πηγών, από µόνη της αποτελεί µειονέκτηµα διότι 

βρίσκονται σε ορεινή περιοχή, σε απόσταση αρκετών χιλιοµέτρων από το αστικό 

κέντρο της Ξάνθης. 

4. Η λειτουργία των λουτρών είναι ελλιπής και το ελλιπές προσωπικό είναι µη 

κατάλληλα καταρτισµένο.  

5. Την ύπαρξη των ιαµατικών λουτρών Θερµών, οι περισσότεροι πολίτες της 

περιφέρειας δεν την γνωρίζουν (πολίτες εκτός περιφέρειας σε µεγαλύτερο βαθµό), 
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τόσο για τα δεδοµένα που αναφέρθηκαν παραπάνω όσο και για την διαφηµιστική και 

προωθητική πολιτική που είναι ελάχιστη.  

 

� Ευκαιρίες 

1. Γενικά, υπάρχει η δυνατότητα µεγάλης αξιοποίησης και βελτίωσης της 

χρησιµότητας των ιαµατικών πηγών θερµών σε σχέση µε την τωρινή ελάχιστη 

εκµετάλλευση τους. 

2. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράµµατα χρηµατοδότησης για ιαµατικό τουρισµό, για 

την ανάδειξη, την επιπλέον αξιοποίηση, την δηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών 

και εγκαταστάσεων αυτών.   

3. Με την δηµιουργία και την βελτίωση των υποδοµών και των εγκαταστάσεων µε τα 

δεδοµένα που προκύπτουν στη διεθνή αγορά του ιαµατικού τουρισµού και µε την 

κατάλληλη προωθητική πολιτική, θα έχουν την δυνατότητα  να γίνουν τα ιαµατικά 

λουτρά Θερµών ένα από τα βασικά κέντρα ιαµατικού τουρισµού της  περιοχής, όχι 

µόνο της περιφέρειας και της Ελλάδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των 

Βαλκανίων.    

4. Σε περίπτωση δηµιουργίας ενός τέτοιου ιαµατικού κέντρου, θα δοθεί η δυνατότητα 

ανάπτυξης της γύρω περιοχής, κυρίως από των ιδιωτικό τοµέα µε την δηµιουργία 

καταστηµάτων και καταλυµάτων τουριστικού ενδιαφέροντος και την δηµιουργία 

θέσεων εργασίας. 

5. Με τα παραπάνω δεδοµένα θα βοηθήσει και στην περεταίρω ανάπτυξη όλης της 

περιφερειακής ενότητας της Ξάνθης. 

   

� Απειλές 

1. Οι συνθήκες που υπάρχουν στην χώρα µας την τελευταία δεκαετία µε την 

οικονοµική κρίση, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για τα ιαµατικά λουτρά  που 

έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην ανάπτυξη τους όσο και στην λειτουργία τους.   

2. Η γραφειοκρατία που υπάρχει στο Ελληνικό δηµόσιο γίνεται εµπόδιο για την 

πραγµατοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων και υποδοµών, επειδή απαιτούν µεγάλο 

χρονικό διάστηµα και πολλά σε αριθµό δικαιολογητικά για την απόκτηση της άδειας 

και σχετικών εγγράφων για την κατασκευή των υποδοµών και των εγκαταστάσεων 

αυτών αλλά και για την λειτουργία τους.    

3. Στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας  κυρίως, υπάρχουν 

µεγαλύτερα και καταλληλότερα οργανωµένες συναφείς ιαµατικές πηγές και 
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εγκαταστάσεις , µε ευκολότερη πρόσβαση σε αυτά, µε αποτέλεσµα να λειτουργούν 

ως  ανασταλτική παράγοντες για την βιωσιµότητα των ιαµατικών λουτρών Θερµών. 

(Νάνου Γευσθηµανή, 2018)   

4. Γενικά στο χώρο του ιαµατικού τουρισµού υπάρχει έντονος ανταγωνισµός τις 

τελευταίες δεκαετίες  και οι ανταγωνιστές είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο σε σχέση 

µε τις ιαµατικές πηγές Θερµών και να έχουν ήδη σηµαντικό µερίδιο της αγοράς του 

ιαµατικού τουρισµού.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Στο  πλαίσιο της παρούσας εργασίας διερευνήθηκε η υφιστάµενη κατάσταση και οι 

προοπτικές ανάπτυξης ενός ιαµατικού πόρου στην περιοχή Θερµών που διαθέτει ο νοµός 

Ξάνθης και κυρίως µιας αειφόρας-βιώσιµης ανάπτυξης. Ολοκληρώνοντας την εργασία τα 

περισσότερα συµπεράσµατα παραθέτονται κατά την ανάλυση της έρευνας που 

πραγµατοποιήθηκε στο προηγούµενο κεφαλαίο, µε την ανάλυση του ερωτηµατολογίου , την 

ανάλυση των συνεντεύξεων και µε την SWOT ανάλυση. 

 Συνοψίζοντας και τονίζοντας µερικά  βασικά σηµεία που έχουν το δικό τους 

ενδιαφέρον από την έρευνα του προηγούµενου κεφαλαίου είναι τα εξής: α) πληροφορίες για 

το προφίλ των επισκεπτών και γενικές ερωτήσεις για τον ιαµατικό τουρισµό, τα ποσοστά 

κυµαίνονται κοντά στα πανελλαδικά ποσοστά, β) στην ερώτηση τι τους προέτρεψε να 

επισκεφτούν τις ιαµατικές πηγές Θερµών, η επιλογή ΜΜΕ και διαδίκτυο είχε το µικρότερο 

ποσοστό (11%) που σηµαίνει ελάχιστη προβολή και διαφήµιση, γ) στην ερώτηση ποια είναι 

τα κίνητρα ώστε να επιλέξετε µία ιαµατική πηγή, οι επιλογές που επιλέχτηκαν µε µεγαλύτερα 

ποσοστά είναι οι θεραπευτικές ιδιότητες των νερών, οι υποδοµές και η καθαριότητα, δ) στην 

ερώτηση αν θεωρούν ικανοποιητικές τις ενέργειες και πρωτοβουλίες των πολιτικών 

διοικήσεων των τελευταίων δεκαετιών για την ανάπτυξη και εκµετάλλευση των ιαµατικών 

πηγών Θερµών, το 41% απάντησε όχι,  το 30% απάντησε δεν γνωρίζω και µόλις το 29% 

απάντησε ναι. 

Παρότι όλοι συµφωνούν ότι οι ιαµατικές πηγές των Θερµών του Ν. Ξάνθης θα 

µπορούσαν να επιφέρουν σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στην περιοχή, την διατήρηση του 

δωδεκάµηνου τουρισµού, πόλος έλξης πολλών επισκεπτών και γενικά την ανάπτυξη της 

ευρύτερης περιοχής. Παρόλο αυτά διαπιστώθηκε η ύπαρξη του προβλήµατος τις µη σωστής 

και πλήρης αξιοποίησης του ιαµατικού πόρου και των υπάρχουσων εγκαταστάσεων. Επίσης 

διαπιστώθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης ενός αειφόρου-βιώσιµού θερµαλιστικού τουριστικού 

προϊόντος αλλά και ενός βιώσιµου οικοσυστήµατος στην περιοχή ενδιαφέροντος. 

Σύµφωνα µε την έρευνα που έγινε και την ανάλυση των δεδοµένων, για µπορέσει να 

υπάρξει µία σωστή και πλήρη ανάπτυξη των ιαµατικών λουτρών και της περιοχής, µε 

γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες:  
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1. Η κατασκευή έργων ανάδειξης και την βελτίωση των υποδοµών και των εγκαταστάσεων 

µε τα δεδοµένα που προκύπτουν στη διεθνή αγορά του ιαµατικού τουρισµού (δηµιουργία  

εγκαταστάσεων τύπου Spa). 

2. Ανάδειξη του αντικειµένου των Λουτρών. 

3. Η αξιοποίηση κάθε δραστηριότητας σχετικά µε την υδροθεραπεία, µε βάση τα 

χαρακτηριστικά των νερών στον τοµέα του τουρισµού υγείας (ιδιαίτερα της ποσιθεραπείας 

και της ειδικής εµφιάλωσης), ευεξίας και του περιβάλλοντος. 

4. Η δυνατότητα εφαρµογής  νέων µορφών θεραπείας-αναψυχής (σπηλαιοθεραπεία, 

κλιµατοθεραπεία, κλπ). 

5. Ανάπτυξη του Ιαµατικού τουρισµού και την ενεργειακή αξιοποίηση των υδάτων ( π.χ. 

θέρµανση εγκαταστάσεων, γεωθερµικά θερµοκήπια). 

6. Συµµετοχή του ∆ήµου στις εκθέσεις τουρισµού, τόσο εντός χώρας όσο και  στο εξωτερικό, 

για να γίνει προβολή αλλά και παράλληλα για να γίνει προσέλκυση ιδιωτικών κυρίως 

επενδύσεων. 

7. ∆ιαφήµιση στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης. 

8. Η συνεργασία µε ιδιώτες, µε την περιφέρεια και το κεντρικό κράτος. 

Κλείνοντας, προσωπική άποψη είναι ότι οι ιαµατικές πηγές και τα λουτρά Θερµών 

µπορούν να αποτελέσουν τον κεντρικό πυλώνα τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης 

περιοχής. Ο ιαµατικός τουρισµός, ο τουρισµός υγείας, ο τουρισµός πρόληψης και ευεξίας, το 

περιβάλλον και τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, οι απαραίτητες ενέργειες από 

τους αρµόδιους φορείς, εάν συνδυαστούν και βασισθούν στις αρχές της βιώσιµης αειφόρου 

ανάπτυξης, η περιοχή θα έχει µεγάλα οφέλη, οικονοµικά και µη.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

1.Ερωτηµατολόγιο 

Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί αποτελεί µέρος της µεταπτυχιακής διπλωµατικής µου 

εργασίας µε θέµα «Οι δυνατότητες αειφόρου ανάπτυξης του Ιαµατικού Τουρισµού- Η 

περίπτωση των ιαµατικών πηγών Θερµών του ∆. Μύκης».  

Το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται σε όσους επιλέγουν τον ιαµατικό τουρισµό και έχουν 

επισκεφτεί ή στο χρονικό διάστηµα της έρευνας παραβρίσκονται στα Ιαµατικά Λουτρά 

Θερµών του ∆. Μύκης  για ιαµατικό τουρισµό.  

Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου είναι ανώνυµη και τα αποτελέσµατα του θα 

χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για να υποστηρίξουν τους στόχους της έρευνας. 

 Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο και την συµµετοχή σας, 

 

 Φιλικά,                                                                                                                                               

Εγιούπ Ραχµή 

 

(Σηµειώστε  την απάντηση σας στο ανάλογο τετράγωνο µε ένα Χ ) 

 

6) Φύλο 

 

� Άνδρας     
 

� Γυναίκα  

 

7) Ηλικία 

 

� 18-25   

  

� 26-35  

 

� 36-45  

 

� 46-55  

 

� 56-65 

  

� 66 και άνω 
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8) Επαγγελµατική Κατάσταση  
 

� ∆ηµόσιος Υπάλληλος  
 

� Ιδιωτικός Υπάλληλος 
 

� Συνταξιούχος 
 

� Ελεύθερος επαγγελµατίας / Επιχειρηµατίας 
 

� Φοιτητής-τρια  

 

� Άνεργος-ή 

 

� Άλλο 

 

9) Επίπεδο εκπαίδευσης  
 

� ∆ηµοτικό 

 

� Γυµνάσιο  

 

� Λύκειο  

 

� Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ) 

 

� Μεταπτυχιακό 

 

� ∆ιδακτορικό 

 

 

10) Οικογενειακή Κατάσταση 

 

� Άγαµος-η 

 

� Παντρεµένος-η 

 

� ∆ιαζευγµένος-η  

 

� Χήρος-α 
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 6) Πόσες φορές το χρόνο επισκέπτεστε κάποιο κέντρο τουρισµού υγείας(πχ.  Ιαµατικό 

λουτρό); 

� Λιγότερο από 1 φορά το χρόνο 

 

� 1 έως 2 φορές 

 

� 3 έως 4 φορές  

 

� 5 φορές και άνω  

7) Ποια θεωρείτε καλύτερη εποχή του έτους για ιαµατικό τουρισµό; 

� Άνοιξη 

 

� Καλοκαίρι 
 

� Φθινόπωρο 

 

� Χειµώνας 

8) Τι σας προέτρεψε να επισκεφτείτε ιαµατικές πηγές: 

� Ιατρική συµβουλή  

 

� Πρόταση φίλων  

 

� ΜΜΕ και διαδίκτυο 

 

� Άλλο  

9) Ποια είναι τα κίνητρα ώστε να επιλέξετε µία ιαµατική πηγή; (µία ή περισσότερες 

επιλογές, µε σειρά σηµαντικότητας µε αριθµό 1 το πιο σηµαντικό & µε αριθµό 9 

καθόλου). 

� Θεραπευτικές ιδιότητες των νερών  
 

� Υποδοµές  
 

� Τιµή-κόστος  

 

� Παροχές  
 

� Παράλληλες δραστηριότητες 
  

� Προσβασιµότητα  

 

� Φυσικό περιβάλλον  

 

� Καθαριότητα 

 

� Άλλο 
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10) Έχετε επισκεφθεί άλλες ιαµατικές πηγές στην Ελλάδα, στο εξωτερικό;  

� Ναι  
 

� Όχι 

11) Πόσο σηµαντικοί είναι οι παρακάτω λόγοι επίσκεψης σε κέντρα τουρισµού υγείας, 

για εσάς; 

 Πάρα 

πολύ 

Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

Εµπειρία      

Χαλάρωση      

Βελτίωση της υγείας µου      

Σοβαρός ιατρικός λόγος      

Βελτίωση της φυσικής µου 

κατάστασης 
     

Για να αφιερώσω χρόνο 

στο εαυτό µου 
     

Άλλο      

 

12) Πόσο καθοριστικοί ήταν οι κάτωθι παράγοντες για να επιλέξετε τα  Ιαµατικά 

Λουτρά των Θερµών για ιαµατικό τουρισµό; 

 Πάρα 

πολύ 

Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

Είναι κοντά στον τόπο 

κατοικίας 
     

Εγκαταστάσεις      

Υπηρεσίες       

Τιµή      

Περιβάλλον      

Καταλληλότητα θεραπειών      

Άλλο      

 

13)Από την επίσκεψή σας στα Ιαµατικά Λουτρά των Θερµών µείνατε απόλυτα 

ικανοποιηµένος-η; 

� Απόλυτα 

 

� Αρκετά 

 

� Λίγο 

 

� Καθόλου  
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14) Πιστεύετε πως τα Ιαµατικά Λουτρά των Θερµών έχουν  τις υποδοµές-προδιαγραφές 

για να υποστηρίξει τον ιαµατικό τουρισµό; 

� Ναι 
 

� Όχι 
 

� Ίσως  
 

� ∆εν γνωρίζω 

 

 15) Πιστεύετε ότι ο ιαµατικός τουρισµός µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη και 

διατήρηση του 12µηνου τουρισµού στην περιοχή; 

� Ναι 
 

� Όχι 
 

� Ίσως 
 

� ∆εν γνωρίζω 

  

16) Θεωρείτε ότι ο ιαµατικός τουρισµός συµβάλει στην ανάπτυξη µιας περιοχής: 

� Ναι 
 

� Όχι  
 

� ∆εν γνωρίζω 

17) Θεωρείτε ικανοποιητικές τις ενέργειες και πρωτοβουλίες των πολιτικών διοικήσεων 

των τελευταίων δεκαετιών για την ανάπτυξη και εκµετάλλευση των ιαµατικών πηγών  ; 

� Ναι 
 

� Όχι  
 

� ∆εν γνωρίζω 
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2. Συνέντευξη  

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης  που ακολουθούν  αποτελεί µέρος της µεταπτυχιακής 

διπλωµατικής µου εργασίας µε θέµα «Οι δυνατότητες αειφόρου ανάπτυξης του Ιαµατικού 

Τουρισµού- Η περίπτωση των ιαµατικών πηγών Θερµών του ∆. Μύκης».  

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης  απευθύνονται για τους  άµεσους αρµόδιους µε τα λουτρά 

Θερµών (∆ήµαρχος, Ειδικούς συνεργάτες, προϊσταµένους της τεχνικής υπηρεσίας και 

αρµόδιο από την Περιφέρεια για σχετικά θέµατα).  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο και την συµµετοχή σας. 

 

 

1) Είναι αναγνωρισµένος/ πιστοποιηµένος ο φυσικός πόρος του ∆ήµου Μύκης από τον 

Ε.Ο.Τ.; 

� Ναι 

� Όχι 

 

2) Ο φορέας διαχείρισης είναι ο ∆ήµος Μύκης; 

Ναι 

Όχι 

Άλλος 

3) Πως αξιολογείται την ποιότητα των υποδοµών των ιαµατικών λουτρών του ∆ήµου 

Μύκης; 

� Πολύ καλή 

� Καλή 

� Μέτρια 

� Κακή 

� Πολύ κακή 
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4) Θεωρείται ότι τα ιαµατικά λουτρά είναι δραστηριότητα  που αποφέρει ή θα µπορούσε να 

αποφέρει σηµαντικά έσοδα στον ∆ήµο Μύκης ; 

� Ναι 

� Όχι 

� Ίσως υπό προϋποθέσεις 

� ∆εν γνωρίζω  

5) Πιστεύετε ότι ο ιαµατικός τουρισµός µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση 

του 12µηνου τουρισµού στον ∆ήµο Μύκης;  

� Ναι  

� Όχι  

� Ίσως  

� ∆εν γνωρίζω 

6) Θεωρείται ικανοποιητική την συνεργασία του ∆ήµου µε την Περιφέρεια για την  προβολή 

και προώθηση των ιαµατικών λουτρών του ∆ήµου Μύκης; 

� Ναι 

� Όχι 

� ∆εν γνωρίζω 

7) Θεωρείται το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις ιαµατικές πηγές και των ιαµατικό 

τουρισµό προβληµατικό;   

�  Ναι 

� Όχι 

� ∆εν γνωρίζω 

8) Αν απαντήσατε Ναι στην ερώτηση 7, είναι τροχοπέδη για ανάπτυξη της δραστηριότητας 

αυτής; 

� Ναι 

� Όχι 

� ∆εν γνωρίζω 
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9) Θεωρείται ότι επιδέχεται βελτιώσεις η αποτελεσµατική διαχείριση και εκµετάλλευση των 

ιαµατικών λουτρών του ∆ήµου Μύκης; 

� Ναι 

� Όχι 

� ∆εν γνωρίζω 

10) Η δεύτερη ερώτηση είχε να κάνει µε τον φορέα διαχείρισης,  πιο θεωρείται ως 

ιδανικότερο τρόπο αξιοποίησης των Ιαµατικών πηγών: 

� Τους ιδιώτες  

� Τον δηµόσιο φορέα 

� Την συνεργασία µεταξύ ιδιωτών και δηµοσίου 

 

11) Ποιες ενέργειες είναι απαραίτητες για την προώθηση των ιαµατικών λουτρών του ∆ήµου 

σας; 

 

12) Ποια είναι τα µελλοντικά σχέδια και ενέργειές για την πλήρη και σωστή εκµετάλλευση 

των ιαµατικών λουτρών της περιοχή σας; 
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3. ΦΕΚ 1166/Β΄/22-04-2016 (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ 

ΘΕΡΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ) 

 


