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Οικονομική συνεισφορά του 
Τουρισμού στην Ελλάδα 

 Το 2015 την Ελλάδα επισκέφτηκαν 23,6 
εκατομμύρια τουρίστες οι οποίοι συνέβαλλαν 
στην ελληνική οικονομία με περισσότερα από 14 
δισεκατομμύρια ευρώ 

 Ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε το 2016 
φτάνοντας στους 24.8 εκατομμύρια 

 Οι εκτιμήσεις για το 2017 είναι ότι θα υπάρξει 
περαιτέρω αύξηση των εσόδων από τον 
τουρισμό και θα ξεπεράσουν τα 15 
δισεκατομμύρια ευρώ



Ιατρικός Τουρισμός

 Ειδικές Μορφές Τουρισμού 
 Ιατρικός Τουρισμός
 Τουρισμός Υγείας



Ιατρικός Τουρισμός 

Α) Τη διαχείριση ιατρικών αναγκών για επισκέπτες ο οποίοι βρίσκονται σε 
ξένη χώρα για ταξίδι διακοπών, ή για επαγγελματικό ταξίδι, ή για προσωρινή 
εγκατάσταση. Περιλαμβάνει επείγοντα περιστατικά υγείας (π.χ. καρδιακό 
επεισόδιο) ή τακτικές υγειονομικές ανάγκες για χρόνια νοσήματα (π.χ. 
αιμοκάθαρση νεφροπαθών) 

Β) Τον "Ιατρικό Τουρισμό Επιλογής" (elective medical tourism), όπου ο 
ασθενής επιλέγει να ταξιδέψει για να λάβει μια συγκεκριμένη ιατρική 
υπηρεσία, παρακινημένος από παράγοντες όπως: 
το κόστος της υπηρεσίας 
την ποιότητα της υπηρεσίας και συνολικά της υγειονομικής περίθαλψης 
τον χρόνο αναμονής στη χώρα προέλευσης του για την παροχή παρόμοιας 
υπηρεσίας 
την ευκαιρία 



Ιατρικός τουρισμός

Υπηρεσίες

πλαστική/ αισθητική χειρουργική 
οδοντιατρική 
οφθαλμολογία 
τεχνητή γονιμοποίηση 
καρδιολογία/ καρδιοχειρουργική 
ορθοπεδική θεραπεία και αποκατάσταση 
θεραπεία καρκίνου 
μεταμοσχεύσεις οργάνων 



Τουρισμός Υγείας - ευεξίας

 Yoga retreats 
 spa
 ιαματικά λουτρά, 
 κέντρα αδυνατίσματος 



Στην Ευρώπη το 2012 πραγματοποιήθηκαν 
203 εκατομμύρια ταξίδια με κίνητρο την 
ευεξία
η παγκόσμια οικονομία του τουρισμού της 
ευεξίας υπολογίζεται σε περίπου 440 δις $ 
(14% των τουριστικών δαπανών σε 
παγκόσμιο επίπεδο) 

Τα yoga retreats διοργανώνονται σε διάφορα 
ξενοδοχεία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 

Την τελευταία 8-ετία, η Ελλάδα έχει γίνει 
ένας από τους μεγαλύτερους προορισμούς 
παγκοσμίως συνδυάζοντας yoga retreats, 
διακοπές και ξεναγήσεις προσελκύοντας 
τουρίστες ευεξίας, 

Νέες Ομάδες Στόχου



Ευνοϊκοί Παράγοντες Ζήτησης 
Ιατρικού Τουρισμού 

 Οι δημογραφικές αλλαγές
 Η πίεση στους διαθέσιμους πόρους 

υγειονομικής περίθαλψης και της 
επάρκειάς τους στις αναπτυγμένες χώρες 
ως συνέπεια δημογραφικών αλλαγών.

 Υψηλές ουρές αναμονής στα δημόσια 
νοσοκομεία των ανεπτυγμένων χωρών 
(ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη) 

 Χαμηλότερα κόστη
 Σύνδεση Τουρισμού και Υγείας
  Παγκοσμιοποίηση  



Ευνοϊκοί Παράγοντες στον 
προορισμό 

 Μειωμένο Κόστος
 Σύγχρονος Εξοπλισμός
 Ιατρική εξειδίκευση 
 Φθηνότερο εργατικό κόστος 
 Μικρότερα κόστη αναφορικά με την 

νομική και ασφαλιστική κάλυψη της 
ιατρικής ευθύνης 

 Απλούστερα κανονιστικά και νομικά 
λειτουργικά πλαίσια για τους 
παρόχους υγείας 



Δίκτυο στον Ιατρικό Τουρισμό
 Πάροχοι υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, 

κέντρα αποκατάστασης, ιατροί, 
νοσηλευτές) 

 Πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και 
μεταφοράς (ξενοδοχεία, αεροπορικές 
εταιρίες, επιτόπια μετακίνηση) 

 Ασφαλιστικοί οργανισμοί υγείας 
(ιδιωτικές εταιρίες, φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης) 

 Οργανισμοί πιστοποίησης υπηρεσιών 
ιατρικού τουρισμού. 

 Medical Tourism facilitators 



Παγκόσμια Αγορά 

 15 ως 20 δισεκατομμύρια δολάρια, που προκύπτει από 
περίπου 5 εκατ. ασθενείς με μέσο όρο ιατρικής δαπάνης 
3.000 ως 4.000 δολάρια. 

 Το μέγεθος αναφέρεται μόνο στον ιατρικό τουρισμό επιλογής, 
και μόνο στις δαπάνες ιατρικών υπηρεσιών (όχι ταξίδι και 
διαμονή εκτός νοσοκομείων). 

 Οι χώρες με τα περισσότερα έσοδα από ιατρικό τουρισμό 
είναι: Ινδία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βραζιλία, Μεξικό, Κόστα 
Ρίκα, Κούβα, Ουγγαρία, Τουρκία. 





Ιατρικός Τουρισμός στην 
Ελλάδα

Περιορισμένη Ανάπτυξη 

Αποκατάσταση – αποθεραπεία
Τεχνητή Γονιμοποίηση 
Πλαστική – αισθητική ιατρική 
Ιαματικά λουτρά
Τουρισμός Υγείας 



Ιατρικός Τουρισμός στην 
Ελλάδα

Ο κλάδος υγείας στην Ελλάδα ως πάροχος 
ιατρικού τουρισμού έχει: 

Καλές υποδομές σε κτίρια και εξοπλισμό, σε 
πολλές περιοχές της χώρας 
Πολλούς και καλούς ιατρούς στις περισσότερες 
ειδικότητες 

Ενώ πάσχει από: 
Οργάνωση και διαδικασίες 
Μάρκετιγκ και Επικοινωνία 
Θεσμικό πλαίσιο 



Ιατρικός Τουρισμός στην 
Ελλάδα

 Ένας ρεαλιστικά αισιόδοξος στόχος σε 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (τρία με τέσσερα 
χρόνια) είναι να έρχονται 100.000 
ασθενείς το χρόνο, που να δαπανούν 
κατά μέσο όρο 4.000 ευρώ ο καθένας.

  3.000 σε ιατρικά και 1.000 σε 
ξενοδοχειακά και συναφή. 

 Σύνολο 400 εκατ. το χρόνο. 



Βιβλιογραφία

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/
News/Lists/List/Attachments/360/MEDI
CAL%20TOURISM%20FINAL
%20ALL.pdf



   1.Παρακολούθηση 

      Αθλητικών Συναντήσεων

 Πανευρωπαϊκό / παγκόσμιο 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου / 
στίβου κτλ.

 Ολυμπιακοί Αγώνες
 Αγώνες αυτοκινήτων, τένις, 

κτλ.



2. Ενεργητικός Αθλητικός

    Τουρισμός – Συμμετοχή σε

    Αθλητικές Δραστηριότητες

    Αναψυχής

 Τουρίστες οι οποίοι ταξιδεύουν

       με στόχο να συμμετέχουν σε 

       αθλητικές δραστηριότητες



3. Επισκέπτες Φημισμένων
    Αθλητικών «Μνημείων» / 
   «Ατραξιόν»

 Φημισμένα γήπεδα 
ποδοσφαίρου / 
καλαθοσφαίρισης (Old Trafford, 
Basketball Hall of Fame, 
NASCAR museum, 

      Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις)



 Είναι μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες μορφές 
τουρισμού παγκοσμίως

 Παγκοσμίως: Το μέγεθός της αθλητικής τουριστικής βιομηχανίας 
εκτιμάται στα 4.5 τρισεκατομμύρια δολάρια

 ΗΠΑ: Το μέγεθός της αθλητικής τουριστικής βιομηχανία εκτιμάται 
σήμερα στα $45 δισεκατομμύρια

 Ευρώπη: Σύνολο: 26% σχετίζονται με συμμετοχή σε αθλητικές 
δραστηριότητες



 Ενίσχυση ή και διαφοροποίηση του τα παραδοσιακού μοντέλου 
τουριστικής ανάπτυξης (τουρισμός ευεξίας) 

 Συνεισφορά στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
 Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς οι πιο πολλές μορφές 

αθλητικού τουρισμού μπορούν να λάβουν χώρα εκτός τους θερινούς 
μήνες αιχμής (Red Bull Art of Motion) 

 Συνεισφορά στην τοπική τουριστική ανάπτυξη μη αναπτυγμένων 
τουριστικά περιοχών, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

 Οικονομικά οφέλη  για την τοπική κοινωνία (Olympus Marathon)
 Ανάπτυξη της αναγνωρισιμότητας και επωνυμίας των περιοχών / 

προορισμών (Sfendami festival, Spetsathlon) 
 Ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην διοργάνωση.
 Εισαγωγή νέων ιδεών (Παγκόσμια Πρωτάθλημα Παράκτιας 

Κωπηλασίας) 
 Επαφές με ελληνικούς και διεθνείς φορείς. 



Ενεργητικός Αθλητικός Tουρισμός

Ευρώπη

 Το 5% όλων των πακέτων για διακοπές 
αφορούν χειμερινά σπορ

 Το 1% αφορούν καλοκαιρινά σπορ
 Το 6% αφορούν αναψυχή σε βουνά
 Το 10% αφορούν αναψυχή στην ύπαιθρο

Σύνολο: 26% σχετίζονται με συμμετοχή σε 
αθλητικές δραστηριότητες



Στρατηγική Ανάπτυξης Αθλητικού 
Τουρισμού Προκλήσεις (Ελλάδα) 

 Προώθηση σε νέες αγορές

 Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ – Niche Marketing

 Μελέτη της Κουλτούρας των Ομάδων Στόχου

 Ποιότητα – Εκπαίδευση

 Προβολή – Brand Image (Όλυμπος – Μετέωρα)

 Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα





Ανάπτυξη του Δρομικού 
Κινήματος 

 Ευρώπη: 50 
εκατομμύρια Δρομείς

 80 Μεγάλοι Διεθνείς 
Μαραθώνιοι Ετησίως 

 Ξοδεύουν 9,6 
Δισεκατομμύρια 
Ευρώ ετησίως 



Συμμετέχοντες σε  Διεθνείς Μαραθώνιους 

Πόλεων (2007-2014)

2007 2014 % change

New York 39.265 55.000* 40%

Chicago 25.522 40.802 60%

Berlin 32.497 36.755 13%

London 36.396 36.621 <1%

Tokyo 30.870 36.030 17%

Boston 23.869 35.755 50%

*Entrance cap

Source: Stewart, C., Dwiarmein, G. (2014). Rising partcipaton, signifcant economic impact, and community engagement: Major marathons and their 
contributon to host cites Sportcal



Οικονομικός Αντίκτυπος σε 
εκατομμύρια δολάρια 





 Διοργανώνεται υπό 
την αιγίδα του Δήμου 
Θήρας στη 
Σαντορίνη

 Ένα αναπτυγμένο 
τουριστικά νησί

 Λαμβάνει χώρα προς 
το τέλος της 
τουριστικής περιόδου 
(τέλος Σεπτεμβρίου 
και κατά τον μήνα 
Οκτώβριο)



 Κορυφαίους αναρριχητικούς 
προορισμούς στον κόσμο με 80 περίπου 
ολοκληρωμένα αναρριχητικά πεδία στα 
βόρεια του νησιού

 Εκτιμάται ότι την χρονιά 2014-15 
επισκέφτηκαν το νησί περισσότεροι από 
10 χιλιάδες αναρριχητές, οι οποία 
διέμειναν κατά μέσο όρο 7-10 βράδια. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών 
προέρχεται από το εξωτερικό. 

 Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 2.000 
αναρριχητές, 

 Αυστρία, που είναι μία χώρα που έχει τον 
ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, έχει 
2.000.000 αναρριχητές. 

 Το αναρριχητικό προϊόν της Καλύμνου 
υποστηρίζεται με διάφορες δράσεις 



 Πραγματοποιείται 
στις Σπέτσες τα 
τελευταία 6 
χρόνια τον Μάιο

  Προσελκύει 
πάνω από 1000 
συμμετέχοντες 

 Συνολικά πάνω 
από 3000 
επισκέπτες από 
την Ελλάδα και το 
εξωτερικό.



Συμμετέχοντες 

 Κλασσικός Μαραθώνιος Αθήνας: 43.000

 Αλεξάνδρειος Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης: 
20.000







Σας ευχαριστώ
kalexand@phed.auth.gr
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