
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΔΙΕΘΝΩΣ 

   Θερμαλισμός είναι το ευρύ 
πεδίο θεραπευτικών και 
προληπτικών για την υγεία 
εφαρμογών που 
πραγματοποιούνται με τη 
χρήση φυσικών ιαματικών 
πόρων.  

    Στα κέντρα ιαματικού 
τουρισμού οι ιαματικές πηγές 
σε συνδυασμό με τις 
εγκαταστάσεις και τον 
κατάλληλο εξοπλισμό 
προσφέρονται για θεραπεία 
καθώς και για ψυχαγωγία 
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   Σήμερα λειτουργούν πολλά κέντρα ιαματικού 
τουρισμού στην Κεντρική Ευρώπη κυρίως στη 
Γερμανία , Γαλλία ,Ιταλία ,Αυστρία ,Ελβετία.                                                 
Πολλά τέτοια κέντρα λειτουργούν και στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης όπου ο ιαματικός τουρισμός 
αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικονομίας τους. 



      Ενδεικτικά αναφέρουμε 

ΧΩΡΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 250-300 

ΙΤΑΛΙΑ 200 

ΓΑΛΛΙΑ 50 

ΕΛΒΕΤΙΑ 22 

ΑΥΣΤΡΙΑ 100 

ΙΣΠΑΝΙΑ 92 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 40 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 100-120 



   H επιβάρυνση του περιβάλλοντος, το άγχος της 
καθημερινής ζωής, το κάπνισμα θεωρούνται 
υπεύθυνα για πολλές ασθένειες και το πρόωρο 
γήρας. Οι φυσικοί τρόποι θεραπείας κερδίζουν 
συνεχώς έδαφος  και συμβάλλουν στην προάσπιση 
της καλής υγείας και στην προληπτική ιατρική. 



   Στην Ελλάδα υπάρχουν καταγεγραμμένες 822 
ιαματικές πηγές, από τις οποίες χρησιμοποιούνται 
σήμερα οι 348. 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Νησιά 229 

Στερεά Ελλάδα 156 

Μακεδονία 115 

Πελοπόννησος 114 

Θεσσαλία 57 

Ήπειρος 56 

Θράκη 25 





  Ο Ιαματικός τουρισμός έχει βαθιές ρίζες στη χώρα 
μας και αποτελούσε πάντα πηγή πλούτου για πάρα 
πολλές περιοχές  οι οποίες είχαν την τύχη να έχουν 
έναν ιαματικό φυσικό πόρο στα όρια τους.  
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  Οι πρώτες πηγές που αναπτύχθηκαν ήταν της 
Υπάτης, της Αιδηψού, της Κύθνου, Κυλλήνης, 
Καϊάφα.                                                                                                                      
Οι περιοχές πολλών από τις πηγές αυτές εξελίχθηκαν 
σε μεγάλες λουτροπόλεις, λόγω της γειτνίασής τους 
με τη θάλασσα.                                                                                                          

ι 
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   Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
λουομένων προσέρχεται 
κυρίως το Σεπτέμβριο και 
ακολουθεί ο Αύγουστος 
αντίθετα από ό,τι συμβαίνει 
στον υπόλοιπο τουρισμό. 



   Ωστόσο η πορεία του ιαματικού 
τουρισμού στην Ελλάδα είναι 
φθίνουσα και αυτό οφείλεται 
στον ανταγωνισμό που 
προέρχεται από το χώρο της 
φαρμακοβιομηχανίας και την 
απροθυμία των γιατρών να 
αναγνωρίσουν την 
υδροθεραπεία ως ιατρική 
μέθοδο. 

Χρυσή ευκαιρία να προσελκύσει 
πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών μέσω 
του ιαματικού τουρισμού έχει η 
χώρα μας και ειδικά η περιοχή της 
Βόρειας Ελλάδας, όμως ακόμη τα 
συγκριτικά της πλεονεκτήματα 
μένουν αναξιοποίητα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ετησίως στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφονται 
26 εκατομμύρια λούσεις, από τις 
οποίες η Ελλάδα δεν παίρνει ούτε 

ένα μικρό μερίδιο. 
  

 

 

Βουλιάζει ο ιαματικός 
τουρισμός στην Ελλάδα 



   Σημαντικό ρόλο στην φθίνουσα πορεία του 
ιαματικού τουρισμού έχει παίξει και η έλλειψη 
σχετικής ενημέρωσης και πληροφόρησης του 
κοινού από τα μέσα ενημέρωσης ( τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά κλπ) ,τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 



  Τέλος άλλο πρόβλημα που έχει συμβάλλει στη μείωση 
του ιαματικού τουρισμού είναι ότι τα προηγούμενα 
χρόνια, το κόστος ήταν μικρό για τον επισκέπτη, 
γιατί :  

 Το κράτος επιδοτούσε την υδροθεραπεία .   

 Τις ιαματικές πηγές τις διαχειρίζονταν  οι 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όχι 
επιχειρηματίες ,ώστε να είναι το κέρδος το κύριο 
μέλημά τους. 



   Παρόλα τα προβλήματα τεράστιες είναι οι 
δυνατότητες ανάπτυξης του ιαματικού 
τουρισμού στην Ελλάδα με 



 1. Την ανάδειξη , προβολή και προστασία των ιαματικών 
φυσικών πόρων της χώρας μας και του περιβάλλοντός 
τους. 

 2. Την ανάδειξη και προβολή, στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, των ιαματικών θερμαλιστικών κέντρων, 
καθώς και όλων των στοιχείων και έργων τέχνης , 
ιστορίας και πολιτισμού, που συνδέονται με τις ιαματικές 
πηγές, την υδροθεραπεία – κλιματοθεραπεία, τη 
θαλασσοθεραπεία και πηλοθεραπεία. 

 3.  Την υποστήριξη όλων των μορφών θεραπευτικής 
αγωγής, πρόληψης και ευεξίας με χρήση ιαματικών 
φυσικών πόρων. 



 Τη διενέργεια ημερίδων, επιμορφωτικών 
σεμιναρίων, συνεδρίων, επιστημονικών 
συναντήσεων που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη 
του θερμαλισμού, την αειφόρο διαχείριση των 
ιαματικών φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. 

  



   ώστε σε λίγα χρόνια από σήμερα, ο Ιαματικός 
Τουρισμός να αποτελέσει  κύρια πηγή πλούτου 
για τη χώρα . 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 Προσπαθούμε να 
εντάξουμε τις 
λουτροπόλεις στην 
πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας. Το 
υπουργείο Υγείας είναι 
θετικό και η 
τροπολογία για την 
ένταξη θα είναι μια 
μεγάλη κατάκτηση. 
Επίσης πριν από έξι 
μήνες ξεκινήσαμε με το 
υπουργείο Τουρισμού 
και το υπουργείο 
Παιδείας μια 
προσπάθεια να 
δημιουργηθεί μια 
σχολή λουτρονόμων», 

Ολομέτωπη «επίθεση» σε καθετί που θα 
μπορούσε να βελτιώσει τις τουριστικές 
παροχές της χώρας, από το Υπουργείο 
Τουρισμού.  

Σε προτεραιότητα  ο ιαματικός τουρισμός 

Νέα δεδομένα φέρνει στην χώρα μας το 
νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας, καθώς τα  Κέντρα 
Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού και 
Θαλασσοθεραπείας, θα νοούνται πλέον ως 
μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
 
 



Εργάστηκαν οι μαθητές: 

Μαλικλάρι Ελένη 

Στουραϊτης Σταμάτης 

Τσέτσι Δημήτρης 

Μωραΐτης Ευάγγελος 

Πέκος Χρήστος 


