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Ταχύτατα αναπτυσσόμενος 

τομέας σε όλο τον κόσμο 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 



Πραγματοποίηση σειρά 

επισκέψεων στο εξωτερικό 



 Νέα Υόρκη  
29 & 30 Οκτωβρίου 2016  

 Μόντρεαλ 
28 & 29 Μαρτίου 2017 



 Βουκουρέστι  
4 & 5 Νοεμβρίου 2017 



 Σικάγο 
28 & 29 Απριλίου 2017 



 Ιθάκη 
26 & 27 Μαΐου 2017 



 Σίδνευ 
24 Νοεμβρίου 2017 

 Μελβούρνη  
25 & 26 Νοεμβρίου 2017 



Βιοκλίμα 

Άριστο 
επιστημονικό 

προσωπικό 

Συγκριτικά 
χαμηλό 
κόστος  

υπηρεσιών 

Πληθώρα  
ιαματικών 

πηγών 

 

 

 

Ανώτερη 
ποιότητα 
υδάτων 

Ελλάδα 



 

- 
 

- 
Ελάχιστες νοσοκομειακές μονάδες διεθνώς 
πιστοποιημένες  

- 
Ελάχιστες συμφωνίες ελ. νοσοκομείων με 
κορυφαία διεθνή νοσοκομειακά ιδρύματα 

Έλλειψη εθνικής στρατηγικής 

 Όταν στην Τουρκία είναι περισσότερες από 
40 

 στην Ιταλία περισσότερες από 20 και 

 στην Ταϊλάνδη γύρω στις 15 



Εξω-νοσοκομειακός τομέας 

Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη 

εδραιώσει τη φήμη της ως 

προορισμός υψηλής 

ποιότητας 



70% 
ευεξία 

διακοπές 
σπα 

Wolrd Travel Monitor 

30% 
Ταξίδια για 
ιατρικούς 
λόγους 

Ταξίδια Υγείας 



 

 

Πρώτη η Γερμανία με πάνω από 
1 εκατ. ταξίδια υγείας/ ευεξίας 

   
Ακολουθούν ΗΠΑ και ασιατικές 

αγορές (Ν. Κορέα, Κίνα και  
Ιαπωνία)  

 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  η Ρωσία 
βρίσκεται στη δεύτερη θέση, και 

στη συνέχεια η Γαλλία & η 
Ιταλία 



Οι Ταξιδιώτες Υγείας 

Βασικά 
Κίνητρα 

Μείωση στρες 

Χαλάρωση & 
αποτοξίνωση 

Σπα & ευεξία 



Οι Ταξιδιώτες Υγείας 

40% 
Η θεραπεία ασθενειών, πόνων 
και άλλων προβλημάτων υγείας 



Έως 34 

 ετών  

Οι Ταξιδιώτες Υγείας 

35-54 

 ετών  
Ταξίδια  

υγείας /ευεξίας 

Άνω 

 των 55 



Πολλές ξενοδοχειακές αλυσίδες, 

ειδικά στο χώρο πολυτελείας, 

έχουν ξεκινήσει δωμάτια 

προσανατολισμένα στην ευεξία 

“Εξυπνότερα” Δωμάτια 

Ξενοδοχείων 



Τι πρέπει να γίνει  
ΚύριεςΔράσεις 

Καθορισμός 
εθνικής 

στρατηγικής  

•Εστίαση σε προϊόντα & αγορές 

•Ανάγκη διεθνούς πιστοποίησης 

•Συμμετοχή σε συνέδρια 

•Δημιουργία ισχυρού brand  & φήμης 

Καθιέρωση 
σύγχρονων 
πρακτικών 

 

Εξειδίκευση 
προσφερόμενου 

προϊόντος  

•Μητρώο ασθενών & διαδικασιών 

•Συμμόρφωση με τις οδηγίες ΕΕ 

•Ευελιξία αδειοδότησης 

•Μείωση κόστους 
/οικονομίες κλίμακες 

Αξιοποίηση 
Διεθνών 
Δικτύων 



Συνδυασμός ιατρικού προϊόντος με τις 

απαιτούμενες βοηθητικές υπηρεσίες για τους 

επισκέπτες-ασθενείς πχ  

 

 υποστήριξη σε πολλαπλές γλώσσες επικοινωνίας,  

 υποστήριξη στη μεταφορά, διαμονή,  

 online εξέταση,  

 κοινή πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς από 

τους συνεργαζόμενους ιατρούς,  

 στενότερες σχέσεις με τον κλάδο του τουρισμού (π.χ., 

tourism wellness).  



Άλλοι βασικοί παράγοντες  

  Η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά μας 
 

  Το κλίμα  

 

  Η έντονη διαφοροποίηση του φυσικού περιβάλλοντός,  

    που ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη  

 

  Η υψηλή επισκεψιμότητα της χώρας ως τουριστικού 

προορισμού  



Άλλοι βασικοί παράγοντες  

  Η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά μας 
 

  Το κλίμα  

 

  Η έντονη διαφοροποίηση του φυσικού περιβάλλοντός,  

    που ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη  

 

  Η υψηλή επισκεψιμότητα της χώρας ως τουριστικού 

προορισμού  



Άλλοι βασικοί παράγοντες  

  Ο τρόπος ζωής και διατροφής των κατοίκων της 

Πατρίδας μας 

 
  Το χαμόγελο και η ευγένεια που πλέον χαρακτηρίζουν 

το λαό μας  

 

  Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών τόσο του 

τουριστικού όσο και του ιδιωτικού ιατρικού κλάδου  

 

  Οι υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές υποδομές 



 Η ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική ανάπτυξης του 

Ιατρικού Τουρισμού, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 

προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλιστεί η 

δημιουργία ενός νέου κλάδου που θα συμβάλει 

καθοριστικά στην εθνική οικονομία.  



ο Ιατρικός τουρισμός έδωσε την ευκαιρία σε 

χώρες εντελώς διαφορετικού προφίλ να 

εξελιχθούν σε σημαντικούς ιατρικούς 

προορισμούς. 



Ευχαριστούμε 


