
Η θέση της Αχαΐας και της 

Δυτικής Ελλάδας στον 

Ιατρικό Τουρισμό 

Ο ρόλος των επιστημονικών 
φορέων 



Μορφές Τουρισμού Υγείας 

Α. Ιαματικός Τουρισμός-Θερμαλισμός 

 
Β. Τουρισμός ευεξίας-ομορφιάς-SPA 

 

Γ.  Ιατρικός Τουρισμός (30%) 



Κρίσιμοι παράγοντες που καθορίζουν τη 
ζήτηση υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού 

• Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών στις χώρες προέλευσης των ασθενών.  
 

• Μεγάλη αναμονή για υπηρεσίες υγείας. Στην Βρετανία 350.000 άτομα βρίσκονται 
σε λίστες αναμονής περισσότερο από 18 μήνες.  

 

• Απουσία κάλυψης σε ειδικές υπηρεσίες υγείας. 
 

• Αυστηρό νομικό πλαίσιο στη χώρα προέλευσης. Τα νομικά κωλύματα για 
εξωσωματική γονιμοποίηση στις καθολικές χώρες, οδηγούν στην αναζήτηση 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε άλλες χώρες η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες 
όπου το νομικό πλαίσιο ευνοεί την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.  
 

• Ηθικοί, θρησκευτικοί λόγοι 
 

• Απουσία ασφαλιστικής κάλυψης στη χώρα προέλευσης. 
 

• Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών στη χώρα προέλευσης. Απουσία εκσυγχρονισμού 
μονάδων υγείας. 
 

• Ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν την δυνατότητα παροχής ιατρικής φροντίδας στο 
εξωτερικό (συνδυασμός ιατρικής φροντίδας με διακοπές) και ταξιδιωτικά 
πρακτορεία προσφέρουν δελεαστικά πακέτα για ιατρικό τουρισμό.  



Το πλέγμα των υπηρεσιών στον Ιατρικό 
Τουρισμό 

 
Στον ιατρικό τουρισμό μετέχει ένα σύνθετο σύνολο από υπηρεσίες:  
 
• Βιομηχανία της Υγείας: Πάροχοι υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα 

αποκατάστασης, ιατροί, νοσηλευτές)  
• Τουριστική βιομηχανία: Πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και μεταφοράς 

(ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες,)  
• Ασφαλιστικοί οργανισμοί υγείας (ιδιωτικές εταιρίες, φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης)  
• Οργανισμοί πιστοποίησης υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού.  
• Medical Tourism facilitators. Ο ρόλος των τελευταίων είναι κομβικός. 

Λειτουργούν ως αξιολογητές ποιότητας, δημιουργούν πακέτα (ιατρικές και 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες) και οργανώνουν την ιατρική συμβουλή και 
αξιολόγηση των αναγκών του ασθενή πριν από το ταξίδι και την ιατρική 
παρακολούθηση μετά τη θεραπεία. Έχουν κεντρικό ρόλο στο 
οικοσύστημα. 
 

 



Προορισμοί ιατρικού τουρισμού 

Η Ινδία, η Μαλαισία η Σιγκαπούρη και η Ταϋλάνδη προσελκύουν περισσότερους από 

2,5 εκατομμύρια τουρίστες για Ιατρικό Τουρισμό το χρόνο. 

Η Τουρκία αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς στην βιομηχανία του Ιατρικού 

Τουρισμού. Υπάρχει άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό που εργάζεται σε 

νοσοκομεία υψηλής τεχνολογίας με υψηλές ικανότητες σε κρεβάτια (capacity).  

Επίσης, αναπτύσσεται σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ιταλία, 

Γερμανία, Κύπρο. 

Βουλγαρία, Ρουμανία : χαμηλό κόστος 

Ο τζίρος της 

παγκόσμιας αγοράς 

ιατρικού τουρισμού 

ξεπερνά σε ετήσια 

βάση τα 100 

δισεκατομμύρια 

δολάρια.  



Κόστος επεμβάσεων 



Κόστος επεμβάσεων 



Κόστος επεμβάσεων 

Κόστος αφαίρεσης καταρράκτη 



Κόστος επεμβάσεων 



Η θέση της Ελλάδας 

 
• Οι προσπάθειες προβολής της Ελλάδας και προώθησης του ιατρικού τουρισμού 

βρίσκονται ακόμα στην αρχή και στη χώρα μας κατευθύνεται μόνο το 3% των 
ασθενών που μετακινούνται, αναζητώντας καλύτερες και οικονομικότερες 
θεραπείες, τη στιγμή που η Τουρκία ως χώρα προορισμού λαμβάνει το 13%.  
 

• Συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας- άρτιες υποδομές, υψηλού 
επιστημονικού επιπέδου προσωπικό, προσιτές τιμές, βιοκλίμα, με προοπτική «να 
μεγαλώσει η δεξαμενή»  στο 5% το 2020. 
 

• Το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα σταθερά διογκώνεται και το 50% της 
αύξησης ξένων επενδυτικών εισροών αφορά επενδύσεις σε τουριστικά ακίνητα 
και περιουσιακά στοιχεία.  
 

• ΣΔΙΤ: εισαγωγή και εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας   
 

• Νομοθετική ένδεια – έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού 
 



Ιστορική αναδρομή 
• 2013 

Ιδρύεται το Συμβούλιο Ελληνικού Ιατρικού Τουρισμού ΕΛΙΤΟΥΡ  
(www.elitour.org).  

 

• 2016 
Ιδρύεται από επιφανή μέλη της τουριστικής βιομηχανίας και έγκριτους 
επιστήμονες υγείας ο Ελληνικός Σύνδεσμος Τουρισμού Υγείας (ghta.gr). Ο 
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ), υπό την προεδρία του Γιώργου Πατούλη, θέτουν σε ισχύ ένα εθνικό 
σχέδιο δράσης για τη συστηματική προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό ως 
προορισμού για ιατρικό τουρισμό με κέντρο δράσης την Ελληνική Ομογένεια. 

 

• 2017 

     Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δημιουργεί το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ελλήνων 
Ιατρών για τη διευκόλυνση της δικτύωσης των Ελλήνων ιατρών που 
δραστηριοποιούνται παγκοσμίως και την αξιοποίησή τους προς όφελος της 
χώρας.  

      Ο ΙΣΑ ιδρύει το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας  think tank για την ανάδειξη 
της χώρας ως αξιόπιστου προορισμού ιατρικού τουρισμού. 

      Μάϊος 2017: ειδικό θεματικό συνέδριο Ιατρικού τουρισμού στην Ιθάκη 

      Γέφυρα επενδυτών στην Αυστραλία 

 

• 2018  

      Διεθνές Συνέδριο ΙΜΤJ Summit στην Ελλάδα  ( key opinion leaders και 
ανώτερα στελέχη από τον χώρο του ιατρικού τουρισμού και των επιχειρήσεων 
υγειονομικής περίθαλψης από όλο τον κόσμο ) 

http://www.elitour.org/
http://www.elitour.org/
http://www.elitour.org/
http://www.elitour.org/
http://www.elitour.org/


Πρωτοβουλία για ανάπτυξη και προώθηση 
προϊόντων ιατρικού τουρισμού από το Υπ. 

Τουρισμού 13/4/2016 

 
Στην ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων ιατρικού τουρισμού προχωρά το 
Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Πατρών και τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.  
 
Προγραμματική συμφωνία συνεργασίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού και 
της υλοποίησης ενός θεσμικού και τεχνολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη 
ιατρικών- τουριστικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο, υπέγραψαν η Αν. Υπουργός 
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά , η Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Πατρών κα Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδος κ. Απόστολος Κατσιφάρας και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος 
Τατούλης.  



Πρωτοβουλία για ανάπτυξη και προώθηση 
προϊόντων ιατρικού τουρισμού από το Υπ. 

Τουρισμού 13/4/2016 

Στόχος είναι μέσω του νέου πλαισίου να υποστηρίζεται και να τυποποιείται η 
ανάπτυξη και η προώθηση των ιατρικών - τουριστικών προϊόντων από 
οποιαδήποτε ένωση φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων που επιθυμεί να 
προσφέρει το προϊόν σε ενδιαφερόμενους από το εξωτερικό και την Ελλάδα.  
 
Το θεσμικό πλαίσιο σχεδιάζεται να αποτελέσει τη βάση για την επεξεργασία και 
έκδοση επίσημου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει την εμπορική και οικονομική 
αξιοποίηση των προϊόντων αυτών.  
 
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των θεματικών μορφών τουρισμού από το Υπουργείο 
και εν όψει του σχεδιασμού για την προώθηση του ιατρικού τουρισμού, το 
συγκεκριμένο έργο θα ξεκινήσει πιλοτικά από τους Νομούς Αχαΐας και Κορινθίας, 
με στόχο να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα.  



Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις 2017  

Πηγή: ΣΕΤΕ 

1 Αθήνα 
    5 εκ 

2 Ηράκλειο 
   3  εκ 

3 Ρόδος 
    2.2  εκ 

4 Θεσ/νίκη 
   2 εκ 

5 Κέρκυρα 
   1.3 εκ 

6 Χανιά 
    1.1 εκ 

7 Κως 
   1 εκ 

8 Ζάκυνθος 
   0.8 εκ 

9  Σαντορίνη 
    0.43 εκ 

10  Μύκονος 
    0.35 εκ 

11 Κεφαλονιά 
     0.27 εκ 

12 Άκτιο 
    0.27 εκ 



Κρατικός Αερολιμένας Αράξου  

• 45 Κm από την Πάτρα 
• Στρατιωτικό αεροδρόμιο  
• Φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της 116 Πτέρυγας Μάχης 
• Εξυπηρετεί και αρκετές πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας από και προς 
ευρωπαϊκούς προορισμούς, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες.  
• Δέχεται κυρίως ναυλωμένες πτήσεις (charter). 2018  Λάρνακα 
• Το 2017  αύξηση της κίνησης κατά 22%, σε σχέση με το 2016,                       

> 161.000 ταξιδιώτες» 
• Βραβείο Best Partner Greece 
• Βιέννη – Γερμανία – Μόσχα - Μπρατισλάβα 
• Σύνδεση Δυτικής Ελλάδας - Λάρνακας 
• Σύνδεση Ρωσίας – Δυτικής Ελλάδας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/116_%CE%A0%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/116_%CE%A0%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/116_%CE%A0%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/116_%CE%A0%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/116_%CE%A0%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7%CF%82


Τα υδροπλάνα έχασαν και φέτος την πτήση  

ΤΟ ΒΗΜΑ 24/03/2018 

• Οι επενδύσεις κόλλησαν στον βάλτο της ελληνικής γραφειοκρατίας. 

• Από τις είκοσι πέντε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, μόλις τρεις έχουν προχωρήσει.  

• Γεφύρι της Αρτας το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια. 

• Το εισιτήριο του καλοκαιριού του 2018 χάνεται ακόμη και στο Ιόνιο, όπου βρίσκονται 

τα τρία αδειοδοτημένα υδατοδρόμια, σε Κέρκυρα, Παξούς και Πάτρα.  

• Παρά το γεγονός ότι το υδατοδρόμιο της Πάτρας έχει αδειοδοτηθεί από τον 

περασμένο Φεβρουάριο, δεν έχει προκηρυχθεί ο μειοδοτικός διαγωνισμός για 

την ανάληψη της διαχείρισης του υδατοδρομίου.   

• Την ίδια στιγμή, η χώρα χάνει παράθυρα ευκαιρίας. Στη γειτονική μας Κροατία, η 

οποία έχει μπει τα τελευταία χρόνια πολύ δυνατά στον τουριστικό χάρτη, με υψηλές 

επιδόσεις και στην κρουαζιέρα. 

• Βιώσιμη επένδυση  ημερησίως 4 1/2 - 5 ώρες πτήσης, πράγμα που δεν είναι 

εφικτό ελλείψει ολοκληρωμένου δικτύου.  



Νέο λιμάνι Πάτρας  

•Εγκαινιάστηκε το 2011 
•Το 4ο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας 
•Το λιµάνι της Πάτρας αποτελεί την Πύλη της χώρας µας προς την 
Ευρώπη  
• Ένα από τα πιο σύγχρονα λιµάνια της Μεσογείου µε σύγχρονες λιµενικές 
υποδοµές, σύγχρονο χώρο cruise terminal, ποιοτικά ολοκληρωµένες 
υπηρεσίες φιλοξενίας και συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.  



Κρουαζιέρες 2017  



Κρουαζιέρες 2017  



Ξενοδοχειακή υποδομή Αχαίας  

• Δεν υπάρχει υποδομή ***** 
• 110 ξενοδοχειακές μονάδες 14 **** / 35 *** /  49 **  / 7 * 
•Δυτ. Αχαΐα: Μεγάλη επένδυση στον τουρισμό στη Λακκόπετρα  Grecotel 
• Δήμος : έργα κατά διάβρωσης, δρόμος βόρειας παράκαμψης, βιολογικός 
καθαρισμός 



Ξενοδοχειακή υποδομή Ηλείας  

• 100 ξενοδοχειακές μονάδες 4 ***** / 14 **** / 29 *** /  47 **  / 7 * 
• Επένδυση – μαμούθ ALDEMAR 300 εκατ ευρώ  
• Εξελίξεις στην Μέση Ανατολή  ψήφο εμπιστοσύνης  +30% κρατήσεις 



Ιατρικό δυναμικό Αχαΐας  

• 3 ιδιωτικές κλινικές - 2 ΜΧΑ – 1 κέντρο ιατρικής 
αποκατάστασης 
• 5 ΜΗΝ – 3 οφθαλμολογικές – 1 μεικτή – 1 αναισθησιολογική   
• 2 κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης 
• 650 ιδιωτικά ιατρεία - εργαστήρια 
• 5 διαγνωστικά κέντρα 



Οι «χρυσές» υπηρεσίες 

Ρομποτική 
Οφθαλμολογία 
Ιατρική αποκατάσταση 
Εξωσωματική γονιμοποίηση 
Οδοντιατρική 
Αιμοκάθαρση 
Πλαστική χειρουργική 



Υγεία + Τουρισμός  πορεία προς το μέλλον 

Ευχαριστώ πολύ 


