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Τα επόµενα 8-10 χρόνια ο Τουρισµός θα αποτελέσει κινητήρια δύναµη της ελληνικής 
οικονοµίας. Οι διεθνείς επισκέπτες θα φθάσουν τα 22-24 εκατ., µε παράλληλη αύξηση της 
µέσης δαπάνης ανά ταξίδι. H συνολική συνεισφορά (σε σχέση µε το 2013) σε ΑΠΑ1 θα είναι 
41-44 δισ. Ευρώ (+16 δισ. Ευρώ) και ~1 εκατ. θέσεις εργασίας (+300 χιλιάδες)

Η κύρια προτεραιότητα είναι η δηµιουργία ενός ισχυρού και διαφοροποιηµένου 
χαρτοφυλακίου προϊόντων. Έχουν οριστεί έξι «κύρια» προϊόντα, καθώς και µια σειρά 
από «συµπληρωµατικά και εξειδικευµένα προϊόντα». Για κάθε ένα από τα κύρια προϊόντα 
έχει αναπτυχθεί εξειδικευµένο πλάνο που περιλαµβάνει την κατάλληλη στρατηγική 
αγοράς, τµηµατοποίηση πελατείας,  ανάπτυξη υποδοµών και στρατηγική προώθησης

Για την περίοδο 2014-2020 θα χρειαστεί αύξηση των µέσων ετήσιων επενδύσεων. Βασικό 
µέρος των απαιτούµενων επενδύσεων αφορά την στοχευµένη αναβάθµιση καταλυµάτων 
και την ενίσχυση και δηµιουργία νέων υψηλής ποιότητας υποδοµών για το ναυτικό 
τουρισµό. Κρατικοί και κοινοτικοί πόροι (π.χ. ΕΣΠΑ) θα πρέπει να αξιοποιηθούν προσεκτικά, 
ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητά τους και να αποτελέσουν «πόλο» έλξης και 
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων

Τρία κύρια µηνύµατα

1 ΑΠΑ: Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία
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Η ανάπτυξη του Τουρισµού τα επόµενα χρόνια µε βάση την 
ανάλυση όλων των κύριων προϊόντων και αγορών

1 Για τις θέσεις εργασίας, έτος εκκίνησης είναι το 2012

Πηγή: IMF; EuroStat

∆ιεθνείς αφίξεις
Εκατοµµύρια

Συνολικός τζίρος
∆ις ευρώ

Συνολική ΑΠΑ Τουρισµού 
∆ις ευρώ

Συνολικές θέσεις 

Χιλιάδες

Συνολικές θέσεις 
εργασίας1

Χιλιάδες

Τουριστική ΑΠΑ/ 
συνολική ΑΠΑ οικονοµίας

22 31-34

17,5 22-24

27 41-44

661 985-1.044

2013 2021

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

∆απάνη / επίσκεψη
Ευρώ

19-20%16%

657 750-800

+31%

+48%

+57%

+3,5pp

+53%

+18%

xx% Ποσοστιαία µεταβολή (Μ.Ο.)
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6 «κύριες», 2 «υποστηρικτικές» και 4 «εξειδικευµένες» 
κατηγορίες τουριστικών «προϊόντων»

ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟ

Ιατρικός 
Τουρισµός
Ιατρικός 
Τουρισµός

Ναυτικός 
Τουρισµός
Ναυτικός 
Τουρισµός

Sun & Beach MICECity Break
Πολιτιστικός/ 
Θρησκευτικός
Πολιτιστικός/ 
Θρησκευτικός

Κύριες κατηγορίες προϊόντων

Υποστηρικτικές 
κατηγορίες

Αγρό-, Έκο-, 
Γάστρο-Τουρισµός

∆ραστηριότητες

Άλλες εξειδικευ-
µένες κατηγορίες

3η ηλικία

Ευζωία

Επίσκεψη σε 
γνωστούς/φίλους

A

B

Γ

Στρατηγική προϊόντος

Στρατηγική προώθησης

Στρατηγική αγοράς

Στρατηγική ανά κατηγορία 
επισκεπτών

Υποδοµές
(υλικές, άυλες, επιχ. 
περιβάλλον)

Για κάθε προϊοντική κατηγορία…

1

5

2

3

4
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Τα διαφορετικά προφίλ δαπάνης επισκεπτών ανά αγορά προέλευσης 
θα αξιοποιηθούν για την προτεραιοποίηση των αγορών

ΠΗΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος, UNWTO

Επισκέπτες
Χιλιάδες

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

875

12

374

320

848

479

977

300

599

620

602

230

15,518

1,4931

9,1471

1,921

2,109

3,8221

121

169

169

223

156

119

116

117

104

122

135

104

162

76

66

72

148

92

Μέση δαπάνη ανά ταξίδι
Ευρώ

Μέση ηµερήσια δαπάνη
Ευρώ

646

736

596

640

658

739

782

784

991

216

128

358

378

416

1,128

1,133

1,079

1,139

Χώρες/ 
Περιοχές

Γενικό σύνολο

Βαλκάνια

Ευρώπη

Long haul & 
αναδυόµενες
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Sun & Beach

City Break

MICE

Πολιτιστικός Τουρισµός

Ναυτικός Τουρισµός

Ιατρικός Τουρισµός
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Κύριες προτεραιότητες στο «Sun & Beach»

Καθορισµός και προτεραιοποίηση ύπο-προϊόντων που απευθύνονται σε 
κατηγορίες επισκεπτών υψηλότερης κλάσης/ποιότητας και δαπάνης

1

Στρατηγική προτεραιοποίηση αγορών µε βάση το ύψος της µέσης δαπάνης, 
την απόσταση ως προς τους ανταγωνιστές και τις µελλοντικές προοπτικές 

2

Στρατηγικές παρεµβάσεις στον τοµέα των υποδοµών (δυναµικό και 
υπηρεσίες αεροδροµίων, θαλάσσιες µεταφορές)

3

∆ηµιουργία συστήµατος κατηγοριοποίησης και προώθησης 3 επιπέδων:
▪ Αναθεωρηµένη πιστοποίηση ποιότητας (αστέρια, κλειδιά)
▪ Ορισµός και διαπίστευση µε βάση ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
▪ ∆ηµιουργία και προώθηση «Θεµατικών ενοτήτων» (Themes)

4

Επανεξέταση κινήτρων για την ανάπτυξη ξενοδοχειακού δυναµικού µε 
στόχο την διευκόλυνση της αλλαγής του µίγµατος ποιότητας, την 
αναβάθµιση καταλυµάτων και την ισορροπηµένη ανάπτυξη 

5

∆ιαµόρφωση προϊόντων και προσπαθειών προώθησης πάνω σε 3 άξονες: 
Προορισµός, Επισκέπτες, Θεµατικές ενότητες

6

Sun & Beach
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Οι αγορές πρέπει να προτεραιοποιηθούν µε βάση το µέγεθος της 
αγοράς, το αγοραστικό προφίλ και τη δυνατότητα αύξησης της 
µέσης δαπάνης

ΠΗΓΗ: Euromonitor, UNWTO, Τράπεζα της Ελλάδος

Το µέγεθος του κύκλου αντιστοιχεί στη δαπάνη ανά ταξίδι 
στην Ελλάδα

ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1η προτε-
ραιότητα

2η προτε-
ραιότητα

3η προτε-
ραιότητα

4η προτε-
ραιότητα

Κριτήρια οµαδοποίησης

▪ Οµάδα 1: Υψηλή 
σηµασία/ µεγάλη 
δυνατότητα για αύξηση 
δαπάνης (λόγω του 
µεγέθους της αγοράς 
προέλευσης)

▪ Οµάδα 2: Μεγάλη 
δυνατότητα για αύξηση 
δαπάνης (αναδυόµενες 
αγορές)

▪ Οµάδα 3: Μέτρια 
δυνατότητα για αύξηση 
δαπάνης

▪ Οµάδα 4: Μεγάλος 
όγκος – χαµηλές 
αποδόσεις
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Μέγεθος αγοράς στην Ελλάδα
(‘000 αφίξεις)

∆ιαφορά στη δαπάνη µε
σηµαντικότερο ανταγωνιστή 
%

600 1,000800

Τουρκία

Αµερική

Αγγλία

Ελβετία

Σουηδία

Ισπανία

Ρωσσία

Νορβηγία

Ολλανδία

Ιταλία

Γερµανία

Γαλλία

∆ανία

Κίνα

Βέλγιο

Αυστρία

2

Sun & Beach
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∆ιαφοροποίηση και ενίσχυση του «Sun & Beach»

Στην Ελλάδα η κατηγοριοποίηση θα έπρεπε να δοµηθεί γύρω από 3 συµπληρωµατικούς τοµείς 
για να δηµιουργήσει ξεκάθαρα USP1 για κάθε προορισµό και στη συνέχεια εγκατάσταση διαµονής 

Χαρακτη
-ριστικά

Θεµατικές 
ενότητες

ΠοιότηταA

ΓB

ΠΗΓΗ: Συνεντεύξεις µε ειδικούς

4

▪ Προαιρετικές 
πολλαπλές 
κατηγοριοποιήσεις

▪ Παραδείγµατα:
– Πολιτισµός
– Αγροτουρισµός
– Γαστρονοµία
– Οικογένεια

▪ Προαιρετικές 
πολλαπλές 
κατηγοριοποιήσεις

▪ Παραδείγµατα:
– Πολυτελές
– Παραδοσιακό
– Boutique

▪ Ενιαία υποχρεωτική πιστοποίηση
▪ Παραδείγµατα

– Αστέρια για ξενοδοχεία
– Κλειδιά για ενοικιαζόµενα δωµάτια

Sun & Beach

1 USP: Unique Selling Proposition
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Ο στόχος είναι η ποιοτική αναβάθµιση των διαθέσιµων κλινών

ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Instituto National  de Estadistica 

2012 , Ποσοστά
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Ξενοδοχειακές κλίνες 5* και 4* ως ποσοστό των συνολικών κλινών

Θεσσαλονίκη

Αθήνα

35

29

18

20

13

16

21

14

8

7

10 1 11

20

28

32

50

51

56∆ιεθνές σηµείο αναφοράς2

Αττική (µόνο νησιά του Σαρωνικού) Κεντρική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Θεσσαλία

Ήπειρος

Πελοπόννησος

∆υτική Ελλάδα

∆υτική Μακεδονία
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∆ιεθνές σηµείο αναφοράς1

Ελλάδα
Πόλεις

Κύριοι 
προορισµοί 
για “Sun & 
Beach”

Εναλλακτικοί 
προορισµοί

Μέσος όρος

1 Μέσος όρος Ισπανίας
2 Σταθµισµένος µέσος όρος Κανάριων νήσων, Βαλεαρίδων νήσων και Ανδαλουσίας
3 Σταθµισµένος µέσος όρος Μαδρίτης και Βαρκελώνης
4 Σταθµισµένος µέσος όρος υπόλοιπης Ισπανίας

∆ιεθνές σηµείο αναφοράς3

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

5

Sun & Beach
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MICE

Πολιτιστικός Τουρισµός

Ναυτικός Τουρισµός

Ιατρικός Τουρισµός

Sun & Beach

City Break
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Έµφαση στις 2 µητροπολιτικές περιοχές µε απευθείας πτήσεις στις βασικές αγορές
(Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και εστίαση σε αγορές µε διάρκεια πτήσης <4 ωρών

1

∆όµηση στρατηγικής 3 επιπέδων για τη διαµόρφωση USPs για Αθήνα και Θεσσαλονίκη
▪ Ανάπτυξη ενός περιεκτικού χρονολόγιου εκδηλώσεων µε αιχµή του δόρατος 3-4 
ετησίως επαναλαµβανόµενα δρώµενα

▪ Ανάπτυξη «θεµατικών διαδροµών», ενσωµατώνοντας και προωθώντας ξεχωριστές 
προσφορές (κλίµα, πολιτισµός, νυχτερινή ζωή, θάλασσα κλπ.)

▪ Αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης ως ξεχωριστό στοιχείο της USP για την Αθήνα (και τη 
Θεσσαλονίκη), µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα (µετατροπή σε προορισµό «πολλαπλών 
χρήσεων»)

2

Εξασφάλιση των βασικών ρυθµίσεων και αυστηρή εφαρµογή των ισχυόντων 
κανονισµών που διασφαλίζουν ελάχιστες διακοπές στη λειτουργία της πόλης, επιβολή 
υψηλών προτύπων καθαρισµού και υγιεινής, εµπλουτισµός του "Σχεδίου δράσης για 
το κέντρο της Αθήνας"

3

Αναβάθµιση της “Κάρτας πόλης", αξιοποιώντας τη συνεχιζόµενη προσπάθεια του “Athens 
spotlighted”4

∆ιαµόρφωση πολυδιάστατης τουριστικής προσφοράς τόσο κατά το σχεδιασµό του 
προϊόντος όσο και κατά την προώθηση5

City Break

Κύριες προτεραιότητες στο City Break



12ο Συνέδριο – «Τουρισµός & Ανάπτυξη» 12

City break: σύντοµα ταξίδια (2-3 ηµερών) ο κύριος σκοπός των οποίων είναι 
η επίσκεψη αξιοθέατων και εκδηλώσεων της πόλης

Περιγραφή

Πολιτισµός/ 
τέχνη

Περιβάλλον

Γαστρονοµία

Shopping

Νυχτερινή ζωή

Τάσεις/Στιλ

1

Περιγραφή

Τέχνη

Αθλητισµός

2Κύρια στοιχεία της πόλης Εκδηλώσεις

ΠΗΓΗ: Συνεντεύξεις µε ειδικούς

Οι κύριες πόλεις χτίζουν σε περισσότερα 
του ενός αντιπροσωπευτικά στοιχεία

Η διάρκεια των εκδηλώσεων ποικίλλει από 
µία µέρα έως περισσότερο από ένα µήνα

▪ Αγορές τοπικών προϊόντων και 
επιλογές µόδας

▪ Μπαρ, κλαµπ, µουσικές σκηνές, 
κτλ.

▪ Εθνική και διεθνής κουζίνα, από 
παραδοσιακά / βραβευµένα 
εστιατόρια

▪ Περιοχές συσχετισµένες µε 
ανάπαυση όπως: Θεµατικά πάρκα, 
παραθαλάσσιες περιοχές, κτλ.

▪ Αρχαιολογικοί χώροι, µουσεία, 
αρχιτεκτονικά µνηµεία

▪ Ο παλµός µιας πόλης για µια 
συγκεκριµένη κατηγορία

▪ Κάθε οργανωµένη εκδήλωση 
που στοχεύει στην προσέλκυση 
τουριστών

▪ Περιοδικές αθλητικές 
διοργανώσεις

▪ Φεστιβάλ, θεατρικές 
παραστάσεις, µουσική, κτλ.

City Break
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Το city break USP συχνά στηρίζεται σε ένα ολοκληρωµένο 
χρονολόγιο εκδηλώσεων

ΠΗΓΗ: Τύπος

Το παράδειγµα της Βαρκελώνης

▪ Η πόλη της Βαρκελώνης έχει 
δηµιουργήσει ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα εκδηλώσεων που 
καθιστούν την πόλη πόλο έλξης 
για τους τουρίστες

▪ Ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων 
εκτείνεται από τη µουσική και τον   
αθλητισµό µέχρι τις θρησκευτικές 
εκδηλώσεις

▪ Την ίδια στιγµή, το ηµερολόγιο 
περιλαµβάνει τόσο ευρέως 
γνωστές εκδηλώσεις, καθώς και 
εκδηλώσεις µικρότερης κλίµακας 
που απευθύνονται σε 
συγκεκριµένο κοινό

▪ Οργανώνονται 
επαναλαµβανόµενες αλλά και 
έκτακτες εκδηλώσεις

2

City Break
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Οι θεµατικοί περίπατοι µπορούν να ενισχύσουν την εµπειρία των 
τουριστών στην πόλη σχετικά γρήγορα και µε χαµηλό κόστος 

Ορισµός

▪ Μικρής διάρκειας περίπατοι (1-2 ώρες) σε περιοχές µε εύκολη πρόσβαση 
για πεζούς 

▪ ∆ιαδροµές µέσα από επιλεγµένα αξιοθέατα και «εµπειρίες» της πόλης 
που έχουν ένα κοινό θέµα (π.χ., µουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, παραλιακοί 
οδοί)

Στόχοι

▪ ∆ηµιουργία «εµπειριών» γύρω από συγκεκριµένα θέµατα µε χαµηλό 
κόστος

▪ Ενίσχυση της εικόνας της πόλης µέσω της διοχέτευσης του τουρισµού σε 
αναµορφωµένες ζώνες

▪ Προώθηση άλλων στοιχείων των διακοπών στην πόλη 
▪ Αύξηση της δαπάνης σε καταστήµατα, µουσεία, εκδηλώσεις και άλλα

▪ Φυσικό περιβάλλον: Καθαριότητα και υγιεινή χώρων, εµφάνιση οδών και 
πάρκων µε καλλιτεχνικές παρεµβάσεις, αναπαλαιώσεις κλπ. 

▪ Ασφάλεια και δηµόσια τάξη: Αστυνοµική παρουσία, περιορισµός 
δυσµενών επιπτώσεων από πορείες διαµαρτυρίας, συνολική ασφάλεια

▪ Οργανωµένη και εύκολα ακολουθούµενη εµπειρία: Ευανάγνωστοι
χάρτες, σήµανση τουριστικών µονοπατιών, εύκολη πρόσβαση και 
προσβασιµόττητα, σηµεία διαδραστικής πληροφόρησης, εκπτώσεις σε 
καταστήµατα, σύνδεση µε µέσα µαζικής µεταφοράς, πεζοδροµηµένα 
µονοπάτια

Προαπαιτούµενα

ΠΗΓΗ: Συνεντεύξεις µε ειδικούς

2

City Break
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Κύριες προτεραιότητες για την ανάπτυξη του MICE
MICE

Αποτελεσµατική κάλυψη των 3 κύριων τοµέων της βιοµηχανίας συνεδρίων, 
(υγείας, τεχνολογίας, και επιστήµης) αξιοποιώντας παράλληλα και την συνάφεια της 
Ελλάδας µε άλλους τοµείς (π.χ., γεωργία, µεταφορές)

1

Έµφαση στις µικρής και µεσαίας κλίµακας εκδηλώσεις (εκδηλώσεις µε <1.000 
συµµετέχοντες που αντιπροσωπεύουν >85% της αγοράς) και αξιοποίηση των ετήσιων 
εκδηλώσεων (> 55% του συνόλου των επαναλαµβανόµενων εκδηλώσεων) µε δοµηµένη 
πελατοκεντρική προσέγγιση

2

Πλήρης αξιοποίηση των υφιστάµενων δοµών της πόλης (ιδίως των ξενοδοχείων), 
καθώς και επιλεγµένων εναλλακτικών υποδοµών (π.χ. θέατρα, µουσεία)

3

Αξιοποίηση του κέντρου Ταε-Κβο-Ντο (και βελτίωση της επενδυτικής απόδοσης,, 
ενδεχοµένως µέσω εµπορικών χρήσεων) ως συνεδριακό κέντρο για την ανάδειξη της 
ταυτότητας της πόλης ως προορισµού MICE

4

Ενισχυµένος συντονισµός και επαγγελµατική διαχείριση της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών για συνεδριακές εκδηλώσεις:
▪ Θέσπιση  του «Εθνικού Γραφείου Συνεδρίων» µε αντικείµενο το µάρκετινγκ, τις 

πωλήσεις και τις προσφορές για εκδηλώσεις, τη δικτύωση µε διεθνείς οργανισµούς, 
και το συντονισµό των τοπικών γραφείων συνεδρίων

▪ Θέσπιση γραφείων συνεδρίων σε επίπεδο πόλης και περαιτέρω ενδυνάµωση των 
υφιστάµενων γραφείων µε αντικείµενο την ανάπτυξη διαφηµιστικού υλικού σε 
επίπεδο πόλης, το συντονισµό µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών και τις 
πωλήσεις/ προσφορές σε διεθνείς οργανισµούς / εταιρείες

5
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14

3

3

3

3

4

4

4

5

5

7

13

14

18

Άλλο

Πολιτισµός

Γεωργία

Εµπόριο

Μεταφορές

∆ιοίκηση επιχειρήσεων 

Οικονοµικά

Νοµικές επιστήµες

Εκπαίδευση

Κοινωνικές επιστήµες

Βιοµηχανία2

Επιστήµη

Τεχνολογία

Επιστ. Υγείας1

45%

%, 2008

1 Κυρίως η ιατρική επιστήµη
2 Αυτοκινητοβιοµηχανία, πετρελαϊκή βιοµηχανία, γενική βιοµηχανία 

Παγκόσµια συνέδρια ανά κλάδο

ΠΗΓΗ: International Congress and Convention Association (ICCA), 2008

Οι σηµαντικές αγορές του MICE είναι κυρίως κλάδοι/τοµείς
(Υγεία, Επιστήµες, Τεχνολογία)

1

MICE



12ο Συνέδριο – «Τουρισµός & Ανάπτυξη» 18

0

1

2

3

7

15

21

26

26

>10,000

5,000-10,000 

3,000-4,999

2,000-2,999

1,000-1,999 

500-999
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Τάση
2000-08

Μερίδιο αγοράς
Ποσοστό

Συµµετέχοντες
Αριθµός

Εκτιµώµενη κατανοµή
δαπάνης
Ποσοστό

6

16

10

10

16

17

7

4

15

Ποσοστό, 20081

ΠΗΓΗ: International Congress and Convention Association (ICCA), 2008

1 Συνέδρια µε λιγότερους από 50 συµµετέχοντες δεν έχουν συνυπολογισθεί

% αύξηση % µείωση Αµετάβλητη

2

Το 88% των 
συνεδρίων 
προσελκύει 
λιγότερους 
από 500 
συνέδρους, 
ενώ το 
78%τη 
συνολικής 
δαπάνης 
αφορά 
συνέδρια 
µέχρι 5,000 
άτοµα

~75% των εκδηλώσεων έχουν 50-500 συµµετέχοντες
MICE

Η αύξηση των 
µικρών συνεδρίων 
υπογραµµίζει την 
ανάγκη για 
αίθουσες και 
χώρους “break-out” 
στις εγκαταστάσεις
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Τα «Συντονιστικά Γραφεία Συνεδρίων» παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην προσέλκυση και οργάνωση συνεδριακών εκδηλώσεων

One-
Stop 
Shop

Brand/ Tourist 
attractions

Venues

Basic safety
Government 
processes

Accessibility 
(flight, taxi, 
etc.)

Accommo-
dation

Media access

ΣυντονισµόςΠροώθηση ∆ιαδικασία ΠροσφοράςA B Γ

1 Επαγγελµατίες ∆ιοργανωτές Συνεδρίων

ΠΗΓΗ: Συνεντεύξεις µε ειδικούς

5

▪ Παροχή πληροφοριών για τα 
ξενοδοχεία της πόλης, τους 
συνεδριακούς χώρους, τα 
εστιατόρια, την διασκέδαση, κ.α.

▪ Η προώθηση πραγµατοποιείται 
συνήθως µέσω ιστοσελίδων, καθώς 
και µέσω έντυπου υλικού, 
περιπτέρων, κ.λπ..

▪ Άµεσα: Τα Γραφεία Συνεδρίων συχνά 
συµµετέχουν άµεσα σε 
διαγωνισµούς για συνέδρια. Σε 
περίπτωση επιτυχίας, συνδέουν 
τους διοργανωτές της εκδήλωσης 
µε τους τοπικούς φορείς που είναι 
αναγκαίοι για τη διοργάνωση της 
εκδήλωσης, όπως Ε∆Σ1, ξενοδοχεία, 
συνεδριακούς χώρους

▪ Έµµεσα: Τα Γραφεία Συνεδρίων 
µπορεί να συγχρηµατοδοτούν την 
προσπάθεια του των Ε∆Σ για την 
ανάληψη κάποιου συνεδρίου

▪ Τα Γραφεία Συνεδρίων υποστηρίζουν 
το συντονισµό των συνεδριακών 
εκδηλώσεων, φέρνοντας σε επαφή 
τους διοργανωτές της εκδήλωσης µε 
τους ενδιαφερόµενους φορείς της 
πόλης, πριν και κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης

▪ Παραδείγµατα των φορέων που 
πρέπει να συντονιστούν είναι η 
τροχαία, οι δηµοτικές υπηρεσίες 
διαχείρισης των αποβλήτων, 
υπηρεσίες µεταφορών, εστιατόρια, 
κλπ.

MICE
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Κύριες προτεραιότητες για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού τουρισµού
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Έµφαση στην αξιοποίηση του Πολιτιστικού Τουρισµού ως επιπρόσθετου στοιχείου
(ιδίως µέσω «θεµατικών»)1

Αξιοποίηση Πολιτιστικού Τουρισµού ως αυτόνοµου προϊόντος κυρίως για 
προορισµούς χωρίς ισχυρή πρόταση αξίας στο «Sun & Beach», για την ενίσχυση 
της περιφερειακής σηµασίας των προϊόντων τουρισµού

2

Προτεραιοποίηση και αναβάθµιση κορυφαίων αρχαιολογικών χώρων και χώρων 
πολιτιστικής κληρονοµιάς µε στόχο να προσφέρονται παγκόσµιας κλάσης υποδοµές 
(εστίαση αρχικών προσπαθειών στους σηµαντικότερους 25 χώρους)3

Αναβάθµιση των 15 µεγαλύτερων µουσείων, µέσα από στοχευµένες παρεµβάσεις 
(δηµιουργία διαδραστικών εκθεµάτων, περιοδική εισαγωγή του νέου περιεχοµένου, 
εικονικά εκθέµατα και εκθέσεις σχετικά µε την επιστήµη, οργάνωση των blockbuster 
εκθέσεων σε συνεργασία µε µεγάλα διεθνή µουσεία και ενίσχυση µη-εκθεσιακών 
προσφορών, όπως καταστήµατα)

4

▪ Αναβάθµιση µεγάλων εκδηλώσεων και φεστιβάλ για την ενίσχυση της 
ελκυστικότητάς τους στο διεθνές κοινό

▪ Σχεδιασµός και διαµόρφωση µιας σειράς από «ξεχωριστές εµπειρίες» -
δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των επιθυµιών 
απαιτητικών τουριστών (π.χ., συµµετοχή σε ανασκαφές και αρχαιολογικές 
δραστηριότητες αποκατάστασης µνηµείων)

5

Χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση του πολιτιστικού υπό-προϊόντος (π.χ., 
ψηφιακό µουσείο, ψηφιακά εργαλεία για τους τουρίστες)6
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Πολιτιστικός τουρισµός

Αρχαιολογι-
κοί χώροι

Μουσεία, 
βιβλιοθήκες

Αρχιτεκτονικά 
µνηµεία

Ξενάγηση 
πόλεων

Πολιτιστική 
κληρονοµιά

Μουσικά 
φεστιβάλ

Φεστιβάλ κα-
λών τεχνών

Θεµατικά 
φεστιβάλ 
(σινεµά κλπ.)

Εκδηλώσεις και 
φεστιβάλ

Παραδοσιακός/ 
λαογραφικός 
τουρισµός

Συµµετοχή σε 
καλλιτεχνικές 
δραστηριότη-
τες (π.χ., 
τέχνες 
θεάµατος)

Ανασκαφές

«Πολιτιστικές 
εµπειρίες»

Τοπική 
κουλτούρα και 
παραδόσεις

Λαογραφικές 
ιδιαιτερότητες

Θεµατικές 
διαδροµές 
(γαστρονοµι-
κές, γλωσ-
σολογικες κλπ.)

Θρησκευτικοί 
χώροι και 
τοποθεσίες

Θρησκευτικές 
επισκέψεις

Αρχιτεκτονικές/ 
πολιτιστικές 
επισκέψεις

Χώροι 
προσκυνήµατος

Θρησκευτικός 
τουρισµός

Αθλητικές 

µαραθώνιος)

Αθλητικές 
εκδηλώσεις 
(π.χ. 
µαραθώνιος)

Ο πολιτιστικός τουρισµός δεν αφορά µόνο µουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους

ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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Τα µουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που θα αναβαθµισθούν θα 
πρέπει να ιεραρχηθούν µε συγκεκριµένα κριτήρια

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού

Προτεραιότητες

1 Αναβάθµιση χώρων 
µε περισσότερους 
από 100 χιλ. 
επισκέπτες 
τουλάχιστον στις 
βασικές υποδοµές

2 Αναβάθµιση των 
χώρων που 
διαθέτουν βασικές 
υποδοµές ώστε να 
διαθέτουν και 
επιθυµητές

3 Αναβάθµιση των 
χώρων µε πάνω από 
100 χιλ. επισκέπτες 
στο επίπεδο 
εξειδικευµένων 
υποδοµών

Αναβάθµιση χώρων 
µε λιγότερους από 
100 χιλ. επισκέπτες 
στο βασικό και 
επιθυµητό επίπεδο

4

Ελλείψεις σε Υποδοµές

Υψηλές

Χαµηλός Υψηλός50χιλ 100χιλ 150χιλ 200χιλ

Αριθµός επισκεπτών ανά έτος

�Παλάτι της 
Ρόδου

�∆ελφοί
�Μυκήνες

▪Ολυµπία

Ενδεικτική κατηγοριοποίηση µε βάση τις ελλείψεις στις υποδοµές και τον 
αριθµό των επισκεπτών

1

2

3

4

Χαµηλές

▪ Ακρόπολη
▪ Εθνικό
Αρχαιο-
λογικό 
µουσείο

� Κνωσός

3

▪ Ελλείψεις βασικών 
υποδοµών

▪ Παρκινγκ
▪ Ενηµερωτικά φυλλάδια
▪ WC
▪ Καντίνες

▪ Βασικές+ επιθυµητές:
▪ Πληροφορίες σε 2 

γλώσσες
▪ Ξεναγοί/ Πωλήσεις
▪ Πρόσβαση για ΑΜΕΑ

▪ Βασικές + Εξειδικευµένες:
▪ Εκπαιδευτικά 

προγράµµατα
▪ Ηλεκτρονικοί οδηγοί
▪ Ηλ. εισιτήρια
▪ ∆ιευρυµένο ωράριο

▪ Βυζαντινό 
µουσείο

▪ Καισαριανή

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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Οι πολιτιστικές επισκέψεις µπορούν να γίνουν ελκυστικότερες µε 
την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών

ΠΗΓΗ: ∆ιαδίκτυο

Εφαρµογές  οδηγών 
αρχαιολογικών χώρων

Εφαρµογές αστικών οδηγών Εφαρµογές οδηγών µουσείων

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

6

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

▪ Κύρια χαρακτηριστικά: 
δυνατότητα 
αναπαράστασης του 
χώρου όπως ήταν στην 
αρχαιότητα, επιπλέον 
χαρακτηριστικά 
αντίστοιχα µε τους 
οδηγούς µουσείων

▪ Παραδείγµατα: i-MiBAC 
(Ρώµη)

▪ Κύρια χαρακτηριστικά:
ευέλικτες περιηγήσεις, 
σηµεία ενδιαφέροντος, 
πληροφορίες για αγορές, 
εστιατόρια, ξενοδοχεία, 
δρώµενα, κλπ..

▪ Παραδείγµατα: Όλες οι 
σηµαντικές πόλεις

▪ Κύρια χαρακτηριστικά:
Περιηγήσεις, δηµοφιλή 
εκθέµατα, χάρτες της 
τοποθεσίας, νέα του 
µουσείου, πληροφορίες
(π.χ. WC)

▪ Παραδείγµατα: MoMA, 
Μουσείο εθνικής Ιστορίας 
(Νέα Υόρκη)
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Κύριες προτεραιότητες για την ανάπτυξη της Κρουαζιέρας

Επικέντρωση των προσπαθειών στην προσέλκυση επισκεπτών µε λιµάνι 
επιβίβασης στην Ελλάδα, και ενίσχυση απλών επισκέψεων από πλοία 
που ξεκινούν από τρίτες χώρες. Επιπλέον, συγκεκριµένη στόχευση στην  
επέκταση και µεταφορά επιβιβάσεων των Carnival και Royal Caribbean (~70% 
της αγοράς) στην Ελλάδα

1

Ενδυνάµωση της κρουαζιέρας µε πρόσθετες παρεχόµενες υπηρεσίες, 
κυρίως µε εκδροµές σε παράκτιους προορισµούς, όπως π.χ. οι αστικές 
περιοχές κοντά στα λιµάνια εκκίνησης

2

∆ηµιουργία νέων και ενίσχυση υφιστάµενων δροµολογίων στην 
Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο

3

∆ηµιουργία πρόσθετων νέων θέσεων αγκυροβολίας για µεγάλα 
κρουαζιερόπλοια καθώς και ενός νέου αποκλειστικού τερµατικού σταθµού 
για κρουαζιερόπλοια στο Λιµάνι του Πειραιά

4

Ανάπτυξη και άλλων προορισµών ως λιµανιών επιβίβασης για 
κρουαζιερόπλοια – π.χ. το Ηράκλειο (Ανατολική Μεσόγειος και Αιγαίο) και τη 
Θεσσαλονίκη (θεµατικός, θρησκευτικός και τουρισµός πόλης)

5

Αναβάθµιση του επιπέδου εξυπηρέτησης τόσο για τα κύρια όσο και για 
τα δευτερεύοντα λιµάνια (λιµάνια επιβίβασης και λιµάνια διέλευσης)

6

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
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P&L ενός δροµολογίου P&L εταιρίας κρουαζιέρας

30% των εσόδων πλέον των εισιτηρίων 
προέρχονται από εκδροµές στις ακτές, 
οι οποίες αποτελούν σηµαντικό 
παράγοντα που εξετάζουν οι εταιρίες 
για την επιλογή µελλοντικών 
δροµολογίων. Κάθε χώρα µπορεί να 
επηρεάσει τις αντίστοιχες αποφάσεις 
των εταιριών σε τοπικό επίπεδο 
αυξάνοντας την ποικιλία των επιλογών 
και την πρόσθετη αξία για τις εταιρείες 
κρουαζιέρας

P&L κρουαζιέρας

Υψηλός πολλαπλασιαστής ΑΠΑ για  το 
λιµάνι εκκίνησης καθώς αυτά τα 
στοιχεία προέρχονται από την 
εσωτερική αγορά

Οι παράκτιες εκδροµές είναι µια σηµαντική πηγή εσόδων που 
επηρεάζει τις αποφάσεις των εταιρειών

ΠΗΓΗ: Cruise Market Watch, RCI Annual Report 2012

Ποσοστό %

11

7

4

13

13

11

6

6

12

2

3

2

76

Λειτουργικά έσοδα 11

Αποσβέσεις 10

Μάρκετινγκ, διοίκηση και πωλήσεις 13

Άλλα έξοδα (περιλ. συντήρησης)

Έξοδα επί του πλοίου

Έξοδα λιµένων

Μεταφορές

Τρόφιµα

Μισθοδοσία

Προµήθειες 

Καύσιµα

Συνολικά έσοδα 100

Άλλες δαπάνες επί του πλοίου

Σπα

Εκδροµές στις ακτές

Καζίνο και εστίαση

Εισιτήριο

ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

2

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
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Οι κρουαζιέρες εντός του Αιγαίου είναι συµφέρουσες για όλες τις 
πλευρές, καθώς αυξάνουν τα έσοδα στην Ελλάδα και 
ελαχιστοποιούν το κόστος καυσίµων για τις εταιρίες

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

ΠΗΓΗ: Platts

1 Ενδεικτική κατανάλωση κρουαζιερόπλοιου 2.8 τόνους/µίλι

Mykonos

Santorini

Crete

Rhodes
Kos

Izmir

Samos

Παράδειγµα διαδροµής

3

▪ Εταιρία κρουαζιέρας λειτουργεί πλοίο το 
καλοκαίρι του 2013 και 2014

▪ Χρησιµοποιώντας το Ηράκλειο σαν λιµάνι 
εκκίνησης επισκέπτεται 5 νησιά και την Σµύρνη 
στην Τουρκία

▪ Κάθε εβδοµαδιαία κρουαζιέρα µεταφέρει το πολύ 
2,680 επιβάτες και έχει ως αποτέλεσµα συνολική 
δαπάνη €1.5 εκατ. στο λιµάνι εκκίνησης και τα 
ενδιάµεσα λιµάνια

▪ Η συνολική απόσταση διαδροµής είναι ~600 
µίλια, λιγότερο από το µισό σε σύγκριση µε το 
µέσο όρο κρουαζιέρας της Μεσογείου, 
εξοικονοµώντας €1.5 εκατ. σε καύσιµα (6-7% 
του συνολικού κόστους της κρουαζιέρας)

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
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Η σηµερινή χωρητικότητα του Πειραιά ως λιµανιού έχει φτάσει σε 
οριακό επίπεδο για µεγάλα πλοία

ΠΗΓΗ: Ιστοσελίδα ΟΛΠ

Κρουαζιερόπλοια ανά ηµέρα
Πάνω από 250 µέτρα µήκος

6

5

4

3

1

2

Η σηµερινή
χωρητικότητα είναι 
οριακά επαρκής για 
τον 
προγραµµατισµό 
του 2013. Μία νέα 
θέση αγκυροβολίας 
απαιτείται για το 
χειρισµό της εποχικά 
υψηλής ζήτησης 
χωρίς σηµαντική 
επιδείνωση του 
επιπέδου 
εξυπηρέτησης

2013, προγραµµατισµένα δροµολόγια

Κρουαζιερόπλοια ανά ηµέρα
Κάτω από 250 µέτρα µήκος

Τα 6 µικρά 
αγκυροβόλια 
κρίνονται επαρκή

1
2
3

4
5

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος

2013

Απαιτούµενη χωρητικότητα για το 
80% της συνολικής ετήσιας κίνησης

Σηµερινή χωρητικότητα

4

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
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Το Ηράκλειο θα µπορούσε να λειτουργήσει ως κόµβος για 
κρουαζιέρες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

-28%

13E12

326,822
185,683

11

221,562

2010

305,675

-16% 76%

Επιβάτες κρουαζιέρας

Επιβάτες

ΠΗΓΗ: Ιστοσελίδα Λιµένος Ηρακλείου

Κύπρος

Τουρκία
Ελλάδα

Ηράκλειο

200 µίλια

Πλεονεκτήµατα

5

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

▪ Κεντρική τοποθεσία στην ανατολική 
Μεσόγειο µε µεγάλο αριθµό ποιοτικών 
προορισµών µέσα σε µία ηµέρα 
κρουαζιέρας

▪ Ελκυστικός τουριστικός προορισµός, 
που µπορεί να προσφέρει εκδροµές στο 
αρχαίο παλάτι της Κνωσού

▪ Κορυφαίες γαστρονοµικές επιλογές, 
πρεσβευτής της υγιεινής µεσογειακής 
διατροφής

▪ 2ο µεγαλύτερο αεροδρόµιο στην 
Ελλάδα, που θα µπορούσε να ενεργήσει 
ως κόµβος, εάν οι απαιτούµενες 
αναβαθµίσεις πραγµατοποιηθούν

▪ Λιµάνι επιβίβασης εντός της Ε.Ε. που 
είναι προτιµότερο από άλλες 
εναλλακτικές επιλογές στην περιοχή

▪ 200 µίλια είναι 
η µέγιστη 
απόσταση για 
ολονύκτιο 
ταξίδι µε 
αποδοτική 
κατανάλωση 
καυσίµων

▪ Μια 
κρουαζιέρα 
που ξεκινά 
από το 
Ηράκλειο 
µπορεί να 
φτάσει σε 
οποιοδήποτε 
σηµείο στην 
Ανατολική 
Μεσόγειο 
µέσα σε 3 
µέρες
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Κύριες προτεραιότητες για την ανάπτυξη του τουρισµού 
σκαφών αναψυχής 

Αναβάθµιση των υποδοµών σε τουριστικούς λιµένες και µαρίνες, κυρίως 
µέσω της εν εξελίξει διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων

1

Επιλογή τοποθεσιών για 15-20 νέες µαρίνες επιπλέον των σχεδίων του 
ΤΑΙΠΕ∆

2

Αναβάθµιση παρωχηµένων τουριστικών λιµανιών και µαρίνων και 
δηµιουργία µαρίνων υψηλής ποιότητας που θα προσελκύσουν τουρίστες 
υψηλών εισοδηµάτων

3

Αναβάθµιση των µαρίνων ώστε να εξασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιµότητα 
ενός ελάχιστου επιπέδου υπηρεσιών (24ώρη διαθεσιµότητα των βασικών 
υπηρεσιών, π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, καύσιµα, νερό, και φαρµακείο)

4

Επανεξέταση χωροταξικών, φορολογικών, ρυθµιστικών και 
αναπτυξιακών µέτρων (π.χ. βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µαρίνων, 
αναθεώρηση του χωροταξικού πλαισίου µε χαρτογράφηση όλων των 
µαρίνων, σαφής καθορισµός των ορίων των µαρίνων και των αντίστοιχων 
δικαιωµάτων χρήσης γης, άρση των περιορισµών καµποτάζ κλπ)

5

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
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Η Ελλάδα θα µπορούσε να στοχεύσει σε ένα εκτεταµένο δίκτυο 
15-20 πρόσθετων µαρίνων

ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Βασικά προαπαιτούµενα
Παράδειγµα

Σχέδιο ΤΑΙΠΕ∆ 

Συστάδες/ αυτόνοµες 
ευκαιρίες

2

Στόχος είναι η µεγιστοποίηση των συνεργειών µεταξύ 
έργων ανάπτυξης ακινήτων και παρακείµενων µαρίνων

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

▪ Κατάρτιση εθνικής 
στρατηγικής για τα σκάφη 
αναψυχής και την ιστιοπλοΐα 
και επιλογή τοποθεσιών για 
δηµιουργία µαρίνων

▪ Ευθυγράµµιση µε το Εθνικό 
Χωροταξικού Σχέδιο 
Τουρισµού

▪ Επαφές µε τους δήµους και 
δηµιουργία Σ∆ΙΤ
παρέχοντας κατάλληλα 
προγράµµατα ανταµοιβής

Υφιστάµενο αλιευτικό 
λιµάνι στην Επανωµή
κοντά στο αεροδρόµιο 
Θεσσαλονίκης

▪ Ανεπαρκής 
χρησιµοποίηση 
λιµενικών υποδοµών

▪ 4 εκατ. τετραγωνικά 
για τουριστικό θέρετρο 
και µαρίνα
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Η Ελλάδα µπορεί να αξιοποιήσει περαιτέρω µαρίνες υψηλής αξίας 
ώστε να γίνει ακόµη πιο ανταγωνιστική έναντι των ανταγωνιστών

ΠΗΓΗ: ∆ιαδίκτυο, συνεντεύξεις

21

10

10

Κροατία
Croatia

Τουρκία
Turkey

Ελλάδα
Greece    3

11

24 6

12

9

5

3

0

Τύποι 
µαρίνων

Χαµηλή Υψηλή

Βασικές 
υπηρεσίεςA ΣυντήρησηB ΕµπορικέςΓ

Ολοκληρωµένες 
υπηρεσίες∆

ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Προσέλκυση εσόδων

3

Μόνο 12 από τις ελληνικές µαρίνες προσφέρουν 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και 6 από αυτές 

βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
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Sun & Beach

City Break

MICE

Πολιτιστικός Τουρισµός

Ναυτικός Τουρισµός

Ιατρικός Τουρισµός
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Κύριες προτεραιότητες για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισµού

Πλήρης αξιοποίηση της αδρανούς δυναµικότητας σε ιδιωτικές 
κλινικές, των υφιστάµενων υποδοµών, και  του υψηλής ποιότητας 
ιατρικού προσωπικού

1

Επικέντρωση σε συγκεκριµένες ιατρικές επεµβάσεις στις οποίες η 
Ελλάδα διαθέτει ανταγωνιστική τιµολόγηση ή ρυθµιστικό/νοµικό 
πλαίσιο (π.χ. θεραπεία γονιµότητας, ορθοπεδική)

2

Παροχή κινήτρων για απόκτηση διεθνών διαπιστεύσεων 
ποιότητας

3

Αποτελεσµατική αντιµετώπιση του υψηλού κόστους υπηρεσιών, 
ιδίως στο επίπεδο των ιατρικών αµοιβών

4

∆οµηµένη προσέγγιση µε στόχο την προσέλκυση πελατών B2B
5

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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Η Ελλάδα πρέπει να στοχεύσει σε συγκεκριµένους τοµείς
κάθε τύπου θεραπείας

Πιθανές περιοχές 
εστίασης Φύση του πλεονεκτήµατος Προοπτικές

Κύριοι 
παράγοντες

Μακροχρό-
νια 
φροντίδα

Επεµβάσεις 
χωρίς 
νοσηλεία

Επεµβάσεις 
µε νοσηλεία

Ορθοπεδική7

Άλλες επεµβάσεις 
µε νοσηλεία

8

2 Χαµηλές

Υψηλές

ΠΗΓΗ: Συνεντεύξεις µε ειδικούς

▪ Η Ελλάδα έχει διαθεσιµότητα υποδοµών, τεχνολογίας 
και ταλέντου

▪ Κόστος-
ποιότητα

▪ Υποδοµή

3 Πλαστική 
χειρουργική

▪ Χαµηλότερο κόστος σε σύγκριση µε ορισµένες χώρες 
της ∆υτικής Ευρώπης

▪ Συχνά οι ασθενείς προτιµούν να µείνουν µακριά από 
το σπίτι για λίγες ηµέρες

▪ Υψηλή διαθεσιµότητα καλά εκπαιδευµένων 
χειρουργών

▪ Τουρισµός
▪ Κόστος

Θεραπεία 
γονιµότητας

4 ▪ Ανεκτικό νοµικό πλαίσιο
▪ Υψηλή διαθεσιµότητα κλινικών γονιµότητας
▪ Χαµηλότερο κόστος σε σύγκριση µε ∆. Ευρώπη

▪ Ρυθµιστικό 
περιβάλλον

▪ Ποιότητα

Επεµβάσεις µατιών5 ▪ Πρωτοπόρος στην τεχνική LASIK
▪ Η Τουρκία (ιδιαίτερα ισχυρή σε LASIK) µπορεί να 

αναπτύξει µια θετική δυναµική για την περιοχή

▪ Κόστος -
Ποιότητα

Οδοντιατρική6 ▪ Υψηλή διαθεσιµότητα των οδοντιάτρων▪ Κόστος -
ποιότητα

Αιµοκάθαρση1 ▪ Η Ελλάδα είναι ένας δηµοφιλής τουριστικός 
προορισµός, µε την κατάλληλη υποδοµή µπορεί να 
παρέχει πρόσβαση και σε ασθενείς µε νεφρική 
ανεπάρκεια

▪ Τουρισµός
▪ Υποδοµές

∆ιαχείριση ∆ιαχείριση 
βάρους

Κέντρα 
αδυνατίσµατος

2 ▪ ∆ηµοφιλής τουριστικός προορισµός και χώρα-πηγή 
της "Μεσογειακής διατροφής"

▪ Υποδοµές
▪ Τουρισµός

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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ΠΗΓΗ: Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, Joint Commission International

7

52

44

22

1

Μαλαισία

Βραζιλία

Τουρκία

Σιγκαπούρη

Ελλάδα
Νοσοκοµείο 
Υγεία

Πρότυπα µε 
επίκεντρο τον 
ασθενή

Πρότυπα 
οργάνωσης 
και  
διαχείρισης 
µονάδων 
υγείας

Μόνο 1 Έλληνας πάροχος διαθέτει 
διαπίστευση JCI, έναντι 44 στην Τουρκία

Η διαπίστευση JCI εγγυάται τα ελάχιστα πρότυπα 
ποιότητας για τα νοσοκοµεία

Παραδείγµατα βασικών 
διεθνών πιστοποιήσεων 
για παρόχους µε 
προσανατολισµό προς 
τον ιατρικό τουρισµό

Οι Έλληνες πάροχοι πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 
την απόκτηση διαπιστεύσεων ποιότητας

ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

3

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

▪ JCI (Joint Commission
International) -
θεωρείται ως το πιο 
ευρέως αποδεκτό 
πρότυπο διαπίστευσης 
ποιότητας

▪ ∆ιαπίστευση TEMOS
▪ ∆ιαπίστευση QHA Trent
▪ ∆ιαπίστευση TÜV
▪ ∆ιαπίστευση Καναδά
▪ Αυστραλιανό 

Συµβούλιο για την 
υγειονοµική περίθαλψη 
∆ιεθνών Προτύπων 
(ACHSI)

▪ ∆ιεθνείς Στόχοι Ασφάλειας 
Ασθενών

▪ Πρόσβαση σε  ∆ιαρκή Περίθαλψη
▪ ∆ικαιώµατα Ασθενών και 

Οικογένειας
▪ Αξιολόγηση των Ασθενών
▪ Φροντίδα των ασθενών
▪ Αναισθησία και Χειρουργική 

Φροντίδα
▪ Χρήση Φαρµάκων
▪ Εκπαίδευση Ασθενών και 

Οικογένειας

▪ Βελτίωση της Ποιότητας και 
Ασφάλειας των Ασθενών

▪ Πρόληψη και Έλεγχος Λοιµώξεων
▪ Οργάνωση και ∆ιοίκηση 

Μονάδων
▪ ∆ιαχείριση Εγκαταστάσεων και 

Ασφάλεια
▪ Προσόντα και Εκπαίδευση 

Προσωπικού
▪ Επικοινωνία και Ενηµέρωση
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Βασικό µέρος των απαιτούµενων επενδύσεων αφορά την αναβάθµιση 
υφιστάµενων και τη δηµιουργία νέων υψηλής ποιότητας καταλυµάτων

Κρατικοί και κοινοτικοί πόροι (π.χ. ΕΣΠΑ) πρέπει να αξιοποιηθούν 
προσεκτικά, ώστε να αποτελέσουν βάση αύξησης της ιδιωτικής 
επένδυσης και να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητά τους

Για την περίοδο 2014-2020 θα χρειαστεί αύξηση των µέσων ετήσιων 
επενδύσεων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για το 2021 και η περαιτέρω 
ανάπτυξη στη συνέχεια

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, απαιτείται η αύξηση των 
ετήσιων επενδύσεων, καθώς και να υπάρξει µία συνολική διαχείριση τόσο των 
ιδιωτικών όσο και των δηµόσιων και κοινοτικών πόρων

Συµπεράσµατα


