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1ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής 
για τον κλάδο της Υγείας 

 

Ο ρόλος της Υγείας στην Ανάπτυξη 
 

Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 
Divani Caravel Hotel, Αθήνα 

 
Ομιλία Υπουργού Τουρισμού 

ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να συζητήσουμε για την  

ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας. Ο θεματικός τουρισμός αποτελεί 

προτεραιότητα στην εθνική τουριστική πολιτική μας. Η ανάπτυξη του τουρισμού 

υγείας και ευεξίας είναι μια μορφή τουρισμού με πολύ σημαντικές οικονομικές και 

αναπτυξιακές προεκτάσεις.  

 

Στόχος μας είναι 365 ημέρες τον χρόνο τουρισμό, και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσαμε 

και θέσαμε σε εφαρμογή την τουριστική πολιτική μας με πολύ συγκεκριμένο σχέδιο 

που υλοποιούμε σε πέντε στρατηγικούς άξονες και είναι οι εξής: 

1. η επιμήκυνση της περιόδου,  

2. το άνοιγμα νέων αγορών,  

3. η ανάδειξη  νέων ελληνικών προορισμών,  

4. η  ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και  

5. η προσέλκυση νέων επενδύσεων με επίκεντρο τον βιώσιμο τουρισμό και την 

ποιότητα. 

 

Αποτέλεσμα ήταν τα δύο τελευταία χρόνια να πετύχουμε ετήσια τουριστική 

ανάπτυξη 7%, που είναι διπλάσια του παγκόσμιου μέσου όρου ―ο παγκόσμιος μέσος 

όρος είναι 3% με 4%―, και να  προσελκύσουμε 4 εκατομμύρια περισσότερες διεθνές 

αφίξεις με περισσότερα έσοδα. Το 2016 οι διεθνείς αφίξεις ξεπέρασαν τα 28 
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εκατομμύρια και ο τουρισμός πολυτελείας αυξήθηκε 10%. Το 2017 έχει ξεκινήσει 

θεαματικά, οι προκρατήσεις έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία.  

 

Ο θεματικός τουρισμός μάς δίνει τη δυνατότητα να στηρίξουμε πρώτα από όλα τις 

τοπικές κοινωνίες και αυτές να  αναπτυχθούν οικονομικά, προσελκύει τουρίστες που 

ταξιδεύουν όλο το χρόνο και  έχουν υψηλό μέσο όρο ταξιδιωτικής δαπάνης.   

 

Ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, που έχει να κάνει με τον ιατρικό και ιαματικό 

τουρισμό, συμβάλλει στην ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος  όχι μόνον από τις 

παραδοσιακές αλλά και από νέες αγορές που ανοίγουμε, αναδεικνύει νέους 

ελληνικούς προορισμούς που δεν ήταν τόσο δημοφιλείς και δημιουργεί πρόσθετα 

έσοδα για την εθνική μας οικονομία σε τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα. 

Δημιουργεί θέσεις εργασίας. Δίνει κίνητρα στους νέους να παραμείνουν στον τόπο 

τους  και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά.   

 

Στο διεθνές περιβάλλον,  ο τουρισμός υγείας αναδεικνύεται σε μία από τις ταχύτερα 

αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού, με ανάπτυξη έως και 25% ετησίως έτσι ώστε την 

επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με επίσημες πρόσφατες μελέτες, να έχει ξεχωριστή 

ανάπτυξη, θα έλεγα. Σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτή την περίοδο, έχουμε  την 

δυνατότητα να διαμορφώσουμε πλέον το πλαίσιο και τις πολιτικές με οργανωμένο 

και επαγγελματικό  τρόπο, ώστε η Ελλάδα να ενισχύσει τη θέση της διεθνώς και το 

μερίδιό της στον τουρισμό υγείας και ευεξίας. Σ’ αυτό το κομμάτι ανήκει και ο 

συνεδριακός τουρισμός, διότι τα ιατρικά συνέδρια έχουν ένα σημαντικό μερίδιο 

παγκοσμίως και, μην ξεχνάμε, αποφέρουν τεράστια έσοδα.  

 

Στην Ελλάδα μας  γεννήθηκε και  η ιατρική. Η Κως είναι η γενέτειρα του Ιπποκράτη, 

που αναφέρεται ως ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής. Κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές 

σε όλο τον κόσμο που ολοκληρώνουν τις ιατρικές σπουδές τους δίνουν τον όρκο του 

Ιπποκράτη. Αυτό πρέπει να προβάλουμε πιο πολύ. Στόχος μας είναι αυτή τη χρονιά 

να το στηρίξουμε με προβολή μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και 

κομμάτια θεματικά, όπως το συγκεκριμένο, όχι μόνον για να στηρίξουμε την Κω ως 

νησί, αλλά για να στηρίξουμε αυτή την ελληνική ταυτότητα με όλα αυτά που έχουμε 

δώσει παγκοσμίως στον πολιτισμό και για τα οποία είμαστα πάρα πολύ περήφανοι. 

Λίγες χώρες όπως  η Ελλάδα μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένη εμπειρία 

ιατρικού τουρισμού επιλογής, συνδυάζοντας τους ιατρικούς λόγους με τις διακοπές. 

Αυτό το μοναδικό και ξεχωριστό στοιχείο, που αποτελεί κομμάτι της ταυτότητάς έχει 

τόσα πλεονεκτήματα: το ιδανικό κλίμα, τον ήλιο  με τις μοναδικές ευεργετικές του 

ιδιότητες, τον  φυσικό πλούτο με τις αμέτρητες πηγές, τη μεσογειακή διατροφή, την 

ιατρική παράδοση και τις  υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες. Όλα αυτά  

αποτελούν ισχυρούς παράγοντες για την ανάπτυξη αυτής της μορφής τουρισμού.  
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Η ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό κινητοποιήθηκε από την ιδιωτική πρωτοβουλία ―και 

γι΄αυτό είμαστα και πολύ χαρούμενοι― με αποτέλεσμα η Ελλάδα να διαθέτει 

σήμερα υπερσύγχρονα κέντρα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, άριστους επιστήμονες, 

καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό, εμπειρία  και προχωρημένη τεχνογνωσία και 

εφαρμογή πρωτοπόρων μεθόδων σε συγκεκριμένους τομείς. Παραδείγματος χάριν, 

στην Ελλάδα η  εξωσωματική γονιμοποίηση έχει εξαιρετικούς επαγγελματίες και 

πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι καιρικές συνθήκες της πατρίδας μας ευνοούν την 

αποκατάσταση ιδιαίτερα στους ασθενείς με ορθοπεδικά προβλήματα. Όπως επίσης 

η οδοντιατρική  και οι αισθητικές επεμβάσεις παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση. 

 

Όπως πολύ σωστά ειπώθηκε πριν, το νομοθετικό πλαίσιο που συνδέεται με την υγεία 

αλλά και με τις μορφές τουρισμού που θέλουμε να αναπτύξουμε έχει πολλά κενά και 

ελλείψεις από το παρελθόν. Γι’ αυτό και έχουμε  πραγματοποιήσει ήδη κύκλο 

επαφών με όλους τους φορείς. Έχουμε διαβουλευτεί με όλους τους 

αντιπροσωπευτικούς συλλογικούς φορείς ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας, 

Ενώσεις, Συνδέσμους και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών. Έχουμε καταγράψει τις 

προκλήσεις, τα αιτήματα και τις προτάσεις τους και είμαστε πλέον  στο στάδιο που 

με τα συναρμόδια Υπουργεία επεξεργαζόμαστε το σύνολο αυτών των θεμάτων, 

προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και τις ελλείψεις.  

 

Συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Υγείας ώστε σύντομα να διαμορφώσουμε το 

νομοθετικό πλαίσιο του ιατρικού τουρισμού με βάση τις σύγχρονες διεθνείς 

πρακτικές, που να είναι πιο στοχευμένο, πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό. 

 

Συνεργαζόμαστε με την ΚΕΔΕ,  με τους αρμόδιους φορείς και τον ιδιωτικό τομέα για 

να έχουμε μια κοινή  στρατηγική με στόχευση και σχέδιο δράσης ανά αγορά-στόχο. 

Συνενώνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο με  

οργανωμένες προωθητικές ενέργειες ώστε να προσελκύσουμε περισσότερους 

επισκέπτες ιατρικού τουρισμού.   

 

Και διευρύνουμε  τις δυνατότητες συνεργασίας με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

θέματα και τομείς του τουρισμού υγείας έτσι να μπορούμε να είμαστε 

ανταγωνιστικοί.  Έχουμε επίσης προχωρήσει σε συζητήσεις με ομολόγους  μου στον 

τομέα του τουρισμού και της υγείας, με φορείς  ασφαλιστικών ταμείων χωρών, όπως 

η  Ρωσία, ο Καναδάς, η Αμερική, οι Αραβικές χώρες, για την προώθηση αυτής της 

μορφής τουρισμού. Γιατί η πατράιδα μας μπορεί να προσφέρει όλο σχεδόν τον χρόνο 

ατές τις παροχές. 

 

Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και στήριξη από την Ομογένεια στην ανάπτυξη  του 

ιατρικού τουρισμού, διότι  η χώρα μας  έχει και διακεκριμένους επιστήμονες και 

επιτυχημένους  επαγγελματίες στον χώρο της υγείας, και το κόστος των υπηρεσιών 

στην Ελλάδα είναι πολύ ανταγωνιστικό.  
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Αντίστοιχα ο ιαματικός τουρισμός αποτελεί μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Η 

Ελλάδα διαθέτει περισσότερες από 700 φυσικές πηγές, υπερσύγχρονα κέντρα 

θαλασσοθεραπείας και ευεξίας, και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.  

 

Στο Υπουργείο Τουρισμού αποτέλεσε βασικό μας στόχο να διαμορφώσουμε το νέο 

πλαίσιο για την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων τα επόμενα χρόνια σε υποδομές, σε 

έργα και υπηρεσίες που συνδέονται με τον ιαματικό τουρισμό. Και δεν σας κρύβω ότι 

δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ αυτόν τον ενάμισι χρόνο για να βρούμε τη λύση, τη 

νομοθετική αυτή λύση, και πήραμε νομοθετικές πρωτοβουλίες για να δώσουμε 

οριστικές λύσεις. Γιατί ήταν πολύ σημαντικό το πρόβλημα της αδειοδότησης των 

επιχειρήσεων στις οποίες λειτουργούν εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών, ήταν 

πρόβλημα 40 ετών. Είχαν μπλοκάρει τα πάντα, όλες οι επενδύσεις.  

 

Δυσκολευτήκαμε πολύ. Όμως είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί επανενεργοποιήσαμε 

την Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων, και η οποία προχωρά  στην  

ταχύτατη αναγνώριση νέων ιαματικών πηγών. Ξεπερνούν τις 100 οι ιαματικές πηγές 

που είτε έχουν αναγνωριστεί τον τελευταίο χρόνο ή βρίσκονται σε διαδικασία 

αναγνώρισης. Και αυτό έλυσε τα χέρια πολλών επιχειρηματιών και κατόπιν αυτής της 

εξέλιξης,  έχουμε δεχθεί πολυάριθμες ευχαριστήριες επιστολές από τους φορείς και 

τους κατά τόπους Δήμους, που εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το ότι επιτέλους 

προχωρούν οι διαδικασίες που ανοίγουν τον δρόμο για την αξιοποίηση του φυσικού 

πλούτου των προορισμών με σημαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.  

 

Συνεχίζουμε την  έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τον καθορισμό των 

προδιαγραφών λειτουργίας για τα κέντρα αματικού τουρισμού και 

θαλασσοθεραπείας. Η  Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών 

Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου μας,  με την ολοκλήρωση των προδιαγραφών 

και του νομοθετικού πλαισίου που επίκειται στο άμεσο, προσεχές διάστημα, θα 

διευκολύνει τη διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων  ιαματικού τουρισμού. 

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι διότι η πρώτη άδεια λειτουργίας  σε ειδική τουριστική 

υποδομή με ιαματικές υπηρεσίες δόθηκε τον Μάρτιο του 2017 και θα ακολουθήσουν 

και άλλες.  

 

Παράλληλα, με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εξωτερικών και φυσικά του Υπουργείου μας, 

δημιουργήσαμε ομάδα εργασίας ώστε να υποστηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε και να 

αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης στον θεματικό τουρισμό. Και έχουμε και 

πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και πολιτική βούληση για να συνεργαστούμε και με τον 

ιδιωτικό τομέα και με όλους τους φορείς ακόμη περισσότερο ώστε να μπορέσουμε 

να αξιοποιήσουμε αυτό το τεράστιο κεφάλαιο του τουρισμού υγείας και ευεξίας  
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Επίσης, στηρίζουμε οργανωμένα και στοχευμένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όλες 

τις θεματικές μορφές τουρισμού με  συντονισμένη προβολή και σειρά προωθητικών 

δράσεων. 

 

Είναι προτεραιότητά μας και να ενθαρρύνουμε και να προσελκύσουμε επενδύσεις 

στον τομέα του τουρισμού υγείας.  

 

Επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε τα ανεκμετάλλευτα μέχρι σήμερα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της χώρας μας για ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία. 

 

Σας ευχαριστώ.  

 


