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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους δυναµικότερους και ταχύτατα αναπτυσσόµενους τοµείς 

της παγκόσµιας οικονοµίας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του τοµέα είναι ότι η λειτουργία 

του συνδέεται µε την διεθνοποίηση µεγάλου αριθµού παραγωγικών κλάδων καθώς και 

κλάδων παροχής υπηρεσιών της οικονοµίας. Το εγχώριο τουριστικό προϊόν όπως 

προσφέρεται σήµερα, αντιµετωπίζει έντονο διεθνή ανταγωνισµό µε αποτέλεσµα την ανάγκη 

συνεχούς ανανέωσης και διαφοροποίησης. Την δυνατότητα αυτήν προσφέρουν οι 

εναλλακτικές µορφές τουρισµού. Προς την κατεύθυνση αυτή η παρούσα εργασία 

παρουσιάζει τον κλάδο του ιαµατικού τουρισµού ως µία εναλλακτική µορφή.  

 

Η ύπαρξη πολύ σηµαντικών ιαµατικών πηγών στον ελληνικό χώρο µαζί µε το εξαιρετικό 

φυσικό περιβάλλον και κλίµα, παρέχει µεγάλες δυνατότητες ώστε, µε την αξιοποίηση τους να 

εξελιχτούν από θεραπευτικά κέντρα που είναι σήµερα κατά το µεγαλύτερο µέρος σε 

παραθεριστικά κέντρα υγείας κατά το πρότυπο των µεγάλων κέντρων τουρισµού υγείας της 

Κεντρικής Ευρώπης , δηλαδή κέντρα υποδοχής λουόµενων όλων των ηλικιών για θεραπεία, 

πρόληψη, ξεκούραση και αναψυχή. 

 

Η µορφή του ιαµατικού τουρισµού µπορεί να συνδυαστεί και µε άλλες µορφές τουρισµού 

όπως ο συνεδριακός , ο αθλητικός, ο εκπαιδευτικός, ο χειµερινός, ο θρησκευτικός και άλλοι. 

Και ο ελληνικός χώρος έτσι να αποτελέσει τόπο προσέλκυσης τουριστών όλων των ηλικιών. 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται επίσης και η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου πέρα 

από τους καλοκαιρινούς µήνες. 

 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την µορφή του ιαµατικού τουρισµού και την ανάπτυξη 

αυτού στο νησί της Σαντορίνης. Προτείνονται τρόποι και σχέδιο ανάπτυξης µε προστασία 

στο περιβάλλον αλλά και µε στόχο την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου αλλά και 

αύξηση των εσόδων του νησιού της Σαντορίνης. 
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ΜΕΡΟΣ Α' 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

1.1 Ιαµατικός Τουρισµός και Τουρισµός Υγείας 

 

Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού συνέβαλαν στην διαφοροποίηση της τουριστικής αγοράς. 

Μία ειδική, εναλλακτική µορφή είναι και ο τουρισµός υγείας. 

Ο τουρισµός υγείας ή θεραπευτικός τουρισµός, όπως ονοµαζόταν παλιότερα, εξελίσσεται 

σήµερα σε µία από τις βασικότερες µορφές τουρισµού µε αποδεδειγµένη διαχρονική 

παρουσία και ζήτηση, παρά τις όποιες συγκυριακές διακυµάνσεις.  

Περιλαµβάνει προγράµµατα υγείας που απευθύνονται σε άτοµα, τα οποία έχουν βασικό 

κίνητρο τη διατήρηση, πρόληψη, θεραπεία, ανάρρωση και αποκατάσταση της υγείας τους µε 

σύγχρονες φυσικές, ιατρικές µεθόδους, καθώς και προγράµµατα υγιεινής διατροφής, 

ενεργητικής άθλησης, οµορφιάς, αδυνατίσµατος, πνευµατικής και ψυχικής ισορροπίας κ.α. 

Επεκτείνεται σε δυο τµήµατα εκ των οποίων  το πρώτο τµήµα αναφέρεται στα κέντρα 

ιαµατικού τουρισµού (spa resorts), των οποίων ο στόχος είναι η παροχή ιαµατικών 

υπηρεσιών για την αποκατάσταση διαφόρων παθήσεων και το δεύτερο τµήµα περιλαµβάνει 

τα κέντρα τουρισµού υγείας (health resorts), στα οποία δίνεται έµφαση στη συνολική 

βελτίωση της υγείας και της φυσικής κατάστασης του οργανισµού. 

Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, ο τουρισµός υγείας µε την ευρεία έννοια, περιλαµβάνει 

επιµέρους ειδικές µορφές τουρισµού στις οποίες συγκαταλέγονται ο ιαµατικός τουρισµός 

,όπου πρόκειται για µια µορφή τουρισµού που αναφέρεται στη χρήση ιαµατικού νερού για 

την ίαση παθήσεων καθώς και για την πρόληψη και διατήρηση της υγείας , καθώς και ο 

θερµαλισµός. 
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Από την άποψη του τουρισµού, ο θερµαλισµός ταυτίζεται µε τον ιαµατικό τουρισµό και οι 

δυο έννοιες συχνά χρησιµοποιούνται αδιακρίτως (Σφακιανάκης 2000: σελ  70-71). 

 

Αρχικά, ο τουρισµός υγείας απευθυνόταν κυρίως σε άτοµα που είχαν ανάγκη 

να κάνουν χρήση των υδάτων των ιαµατικών πηγών, προκειµένου να 

ευεργετηθούν από τις ιαµατικές τους ιδιότητες και να θεραπεύσουν διάφορες 

παθήσεις. Συνεπώς, πρώτιστος σκοπός, του ταξιδιού ήταν η θεραπεία και για 

το λόγο αυτό οι ηλικίες στις οποίες απευθυνόταν αυτή η µορφή τουρισµούήταν η µέση και η 

τρίτη ηλικία.  

Με την πάροδο του χρόνου, όµως, ο τουρισµός υγείας εξελίχθηκε σε σύγχρονο τύπο 

τουρισµού µε µεγαλύτερη εξειδίκευση και επέκταση δραστηριοτήτων και µε τη χρήση νέων 

τεχνολογιών, που προστέθηκαν στα παραδοσιακά ιαµατικά λουτρά. Οι τουρίστες δεν είναι 

µόνο άνθρωποι µέσης και τρίτης ηλικίας, αλλά και νέοι, ανωτέρου συνήθως εισοδηµατικού 

επιπέδου, που µέσα στην ποικιλία των προϊόντων του τουρισµού υγείας, αναζητούν εκείνα τα 

προϊόντα που θα τους προσφέρουν αναζωογόνηση και βελτίωση της φυσικής τους 

κατάστασης.  

  

Πιο συγκεκριµένα, ο ιαµατικός τουρισµός αποτελεί την πρώτη µορφή τουρισµού υγείας, 

γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων και περιλαµβάνει το ταξίδι τουριστών µε διάφορα 

προβλήµατα υγείας σε τουριστικούς προορισµούς µε ιαµατικές πηγές, προκειµένου να 

κάνουν χρήση των ιαµατικών νερών, συνήθως θερµοµεταλλικών, που έχουν θεραπευτικές 

ιδιότητες.  

 

Ο θερµαλισµός ή θερµαλιστικός τουρισµός αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων του 

ιαµατικού τουρισµού µαζί µε διευρυµένες δραστηριότητες αναψυχής και αναζωογόνησης, 

που µπορούν να έχουν και οι µη ασθενείς τουρίστες, που επισκέπτονται τις πηγές. Ο 

θερµαλισµός περιλαµβάνει την ενεργειακή αξιοποίηση των θερµοµεταλλικών νερών, τη 

γενικότερη χρήση της γεωθερµικής ενέργειας, καθώς και τη διαχείριση των µεταλλικών 

νερών.  

 

Τέλος ως ισοδύναµος όρος χρησιµοποιείται και  η υδροθεραπεία η οποία αναγνωρίζεται ως 

ιατρική θεραπευτική µέθοδος και µπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική. H εσωτερική 

υδροθεραπεία, περιλαµβάνει την ποσιθεραπεία  και την εισπνοθεραπεία και η εξωτερική 

υδροθεραπεία, περιλαµβάνει τη λουτροθεραπεία και την πηλοθεραπεία.  
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Οι εκτιµήσεις για την διεθνή αγορά τόσο του τουρισµού υγείας, όσο και του ιαµατικού 

τουρισµού είναι θετικές, λόγω της συνεχούς αυξηµένης ζήτησης που παρουσιάζεται και 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι καταβάλλονται προσπάθειες συνδυασµού των 

πλεονεκτηµάτων του ιαµατικού τουρισµού µε τις ευκαιρίες του τουρισµού υγείας.  

 

Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά σύγχρονα κέντρα υγείας αναπτύσσονται σε περιοχές 

ιαµατικών πηγών και αναλόγως το µέγεθος και τη θέση τους, µπορεί να περιλαµβάνουν: 

εγκαταστάσεις λουτροθεραπείας, φυσικοθεραπείας και µεθόδων εναλλακτικής ιατρικής, 

ιατρικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους ψυχαγωγίας, κέντρα οµορφιάς 

και κέντρα αδυνατίσµατος, τουριστικές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια), συνεδριακά 

κέντρα, εµπορικά καταστήµατα, χώρους στάθµευσης οχηµάτων κ.α.  

 

Η συνεχής αύξηση της τουριστικής κίνησης που παρουσιάζει ο τουρισµός υγείας, συνάδει 

προς τη γενικότερη στροφή του πληθυσµού σε φυσικές θεραπευτικές αγωγές, ενώ συνδέεται 

άµεσα µε τις διακοπές ξεκούρασης, που η ψυχολογικό-κοινωνική τους σηµασία είναι 

βαρύνουσα. Με δεδοµένο µάλιστα ότι καµιά εποχή του έτους δεν είναι «απαγορευτική» για 

τουρισµό υγείας, ο ιαµατικός τουρισµός, ειδικότερα, µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στην 

επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου ενός προορισµού.  

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ωστόσο, η διεθνής άνθηση του ιαµατικού τουρισµού µε στόχο 

είτε τη θεραπεία (προληπτική, κατασταλτική), είτε την υγεία-ανανέωση (φυσική ζωή, 

γυµναστική κλπ.) δεν έχει οδηγήσει στη διαµόρφωση ανάλογης προσφοράς τουριστικών 

προϊόντων, που να αξιοποιεί τους σηµαντικούς φυσικούς πόρους της χώρας (πλήθος 

ιαµατικών πηγών µε εξαιρετικές φυσικοχηµικές ιδιότητες) για την προσέλκυση αξιόλογων 

τµηµάτων της διεθνούς αγοράς. 

 

Σηµαντικό τµήµα της βιοµηχανίας του τουρισµού υγείας αποτελεί και η εµφιάλωση και 

εµπορία του µεταλλικού νερού. Υπάρχουν ακόµη πολλές βιοµηχανίες καλλυντικών, που 

έχουν ως πρώτη ύλη το µεταλλικό νερό και τον άργιλο (προέρχεται από τον πηλό) για την 

παρασκευή καλλυντικών. 

Τέλος, στη βιοµηχανία τουρισµού υγείας υπάγονται και τα διάφορα προϊόντα 

υγείας, δηλαδή είτε φυσικά προϊόντα είτε σχετικά παράγωγα αυτών, των 

οποίων η παρασκευή βασίζεται σε παραδοσιακές συνταγές µε στοιχεία που 
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προέρχονται από φυσικές ή φυτικές ύλες – βότανα, φυσικά θεραπευτικά,  

αρωµατικά φυτά, άνθη, φυτικά εκχυλίσµατα, φυτικά έλαια, φύκια, σφουγγάρια,  

ιχθυέλαια, φυτικά καλλυντικά, σαπούνια, βιταµίνες, µέταλλα και ιχνοστοιχεία –  

τα οποία παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια.  

 

 

1.2 Ιστορική Ανασκόπηση 

 

Η ύπαρξη ιαµατικών πηγών και η χρήση των νερών τους για θεραπευτικούς 

σκοπούς χρονολογείται από αρχαιοτάτων χρόνων σε όλους σχεδόν τους 

αρχαίους πολιτισµούς. Το 2000 π.Χ. οι Βαβυλώνιοι είχαν συνδέσει την έννοια του γιατρού µε 

«αυτόν που γνώριζε πολύ καλά το νερό», ενώ όπως προκύπτει από τις παραδόσεις των 

αρχαίων λαών στην Περσία, την Ινδία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, αλλά και σε χώρες της 

Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, οι άνθρωποι κατέφευγαν κατά την αρχαιότητα στις θερµές 

πηγές για την ίαση διαφόρων παθήσεων. 

 

Στην  Ελληνική µυθολογία αναφέρονται συχνά οι θαυµατουργές θεραπευτικές ιδιότητες 

πολλών ιαµατικών πηγών. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποίησαν το κοινό νερό για την υγιεινή 

και την καθαριότητα του σώµατος και το θερµό νερό των πηγών για τη θεραπεία διαφόρων 

νοσηµάτων. Από τους Οµηρικούς χρόνους 

οι άνθρωποι λούζονταν µε νερό, όχι µόνο για να καθαριστούν αλλά και για να 

ξεκουραστούν και να πετύχουν χαλάρωση των µυών. Οι ιαµατικές πηγές,  

δηλαδή οι φυσικές πηγές θερµών νερών, στις οποίες απέδιδαν θεραπευτικές 

ιδιότητες ήταν ευρύτατα γνωστές και τις αναφέρουν πολλοί ιστορικοί,  

γεωγράφοι, ιατροί και φιλόσοφοι της εποχής εκείνης. Ο πρώτος παρατηρητής των πηγών 

αυτών µε θεραπευτικές ιδιότητες ήταν ο ιστορικός Ηρόδοτος τον 5ο αιώνα π.Χ. ,ο οποίος 

περιέγραψε ορισµένες ιαµατικές πηγές και συνιστούσε η λουτροθεραπεία να γίνεται σε 

ορισµένες εποχές του χρόνου και για 21 συνεχείς ηµέρες . Τότε, η ιατρική συµπορευόταν µε 

την φυσική θεραπεία και, τότε, ιδρύθηκαν τα ασκληπιεία, τα πρώτα κέντρα υγείας γύρω από 

τις θερµές πηγές. Ο Ιπποκράτης (5ο αιώνα π.Χ) θεωρείται ο θεµελιωτής της ιατρικής 

επιστήµης και πατέρας της υδροθεραπείας, ασχολήθηκε πολύ µε τα διάφορα φυσικά νερά. 

σύγγραµµά του «περί αέρων, τόπων και υδάτων» καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες 
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ενδείκνυται η χρήση των ιαµατικών πηγών. Ο Αριστοτέλης, περιγράφοντας τους σεισµούς 

εξηγεί την δηµιουργία των ιαµατικών πηγών της Αιδηψού, ενώ ο Στράβων, ο Πλούταρχος, 

και ο Παυσανίας καταγράφουν πολλές ιαµατικές πηγές της Ελλάδας. 

 

Κατά τους ρωµαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους δηµιουργήθηκαν, περικεντρικά των 

ιαµατικών, οι πρώτες λουτροπόλεις. Η λουτροθεραπεία µε τα ιαµατικά 

νερά ήταν η κυριότερη θεραπευτική µέθοδος πολλών νοσηµάτων. Πολλές 

από αυτές τις λουτροπόλεις αποτελούν σήµερα σηµαντικά Ευρωπαϊκά ιστορικά µνηµεία. 

(Σφακιανάκης σελ: 71-72). 

Γνωστά παραµένουν, από άποψη αρχιτεκτονικής, σε όλη την Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα , 

τα ρωµαϊκά λουτρά.  

 

1.3 Χηµικές αναλύσεις πηγών  

 

Οι χηµικές αναλύσεις του νερού των πηγών άρχισαν να γίνονται στην ελεύθερη Ελλάδα από 

την εποχή του Καποδίστρια και του Όθωνα (1830-1833) Η εµφάνιση των θεραπευτικών 

κέντρων-λουτροπόλεων ξεκίνησε από την αρχή του αιώνα. Η αξιοποίηση των περισσοτέρων 

Λουτροπόλεων που λειτουργούν και σήµερα έγινε την δεκαετία του 1930. Μια ειδική 

υπηρεσία ιαµατικών πηγών δηµιουργήθηκε το 1918, και συµπεριλήφθη  στο τότε Υπουργείο 

Εθνικής Οικονοµίας. Ο Χηµικός Περτέσης κατά το χρονικό διάστηµα από 1923-1953 

µελέτησε την φυσικοχηµική σύσταση των µεταλλικών νερών των περισσοτέρων πηγών της 

Ελλάδος. Το έτος 1927 συστήθηκε ο κλάδος των µονίµων υδρολόγων ιατρών και το 1938 

συστήθηκε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών έδρα κλινικής Υδροθεραπείας και Ιατρικής 

κλιµατολογίας. Η εξέλιξη των Ιαµατικών Πηγών είναι στενά συνδεδεµένη µε τις αντιλήψεις 

της Ιατρικής Παθολογίας. 

 Το 1936, οι ιαµατικές πηγές της χώρας µας, βρέθηκαν κάτω από τον έλεγχο και την ευθύνη 

του υφυπουργείου Τύπου και Τουρισµού. Το 1945, οι οργανισµοί αυτοί, περιήλθαν στη 

γενική Γραµµατεία Τουρισµού και από το 1951, µέχρι σήµερα, υπάγονται στον Ελληνικό 

Οργανισµό Τουρισµού (ΕΟΤ), που ιδρύθηκε το χρόνο εκείνο σαν κλάδος του Υπουργείου 

Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Τέλος το 1983 ιδρύθηκε στα Καµένα Βούρλα ο Σύνδεσµος 

∆ήµων και Κοινοτήτων Ιαµατικών πηγών Ελλάδας, µε σκοπό την µέριµνα για την 

αξιοποίηση, εκσυγχρονισµό και γενικά την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των 

ιαµατικών πηγών της χώρας και την εκµετάλλευση αυτών από την τοπική αυτοδιοίκηση. 
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1.4  ∆ιεθνής Ιαµατικός Τουρισµός  

 

Ο ιαµατική λουτροθεραπεία διαδόθηκε και διευρύνθηκε αρκετά τους 

τελευταίους δύο αιώνες. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Γερµάνια, Αυστρία, Γαλλία,  

Ιταλία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία) κατασκευάστηκαν νέα λουτροθεραπευτήρια που 

αντικατέστησαν τις παλιές Ρωµαϊκές θέρµες. Μετά τον 2ο παγκόσµιο πόλεµο έγιναν 

σηµαντικές βελτιώσεις στον ιαµατικό τουρισµό και, σε συνδυασµό µε καινούριες ιατρικές 

προσεγγίσεις, συντέλεσαν στην ανάπτυξη του. 

Πολλά κέντρα τουρισµού υγείας λειτουργούν σήµερα στην Κεντρική Ευρώπη και 

συγκεκριµένα στην Γερµανία, Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία και λιγότερο στο Βέλγιο, 

Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Φιλανδία, Σουηδία. 

Επίσης λειτουργούν πολλά τέτοια κέντρα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπου ο 

ιαµατικός τουρισµός αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της οικονοµίας τους π.χ. Ουγγαρία, 

Τσεχία, Σλοβακία, Ρουµανία, Ρωσία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία. Στο χώρο της Μεσογείου 

εκτός της Ιταλίας, Ισπανίας, Ελλάδας και Πορτογαλίας ιαµατικό τουρισµό και τουρισµό 

υγείας έχουν επίσης αναπτύξει το Ισραήλ, η Τουρκία , η Τυνησία, το Μαρόκο και η Κύπρος. 

Στη Γερµανία, που διαθέτει 250-300 κέντρα ιαµατικού τουρισµού υγείας το έτος 1988 ένας 

αριθµός 7 εκατ. ατόµων επισκέφθηκαν τα κέντρα αυτά. Εκ των ατόµων αυτών τα 2,3 εκατ. 

υποβλήθηκαν σε ιαµατική θεραπεία ( θερµαλισµό ) και τα υπόλοιπα άτοµα σε 

θαλασσοθεραπεία, σε κινησιοθεραπεία και σε κλιµατοθεραπεία. Το ποσοστό του γερµανικού 

πληθυσµού που επισκέφθηκε τα κέντρα αυτά κατά την ίδια χρονιά ήταν γύρω στο 10% ενώ οι 

ξένοι επισκέπτες συνήθως αποτελούν µικρό ποσοστό του συνόλου των επισκεπτών των 

ιαµατικών κέντρων ( ήταν µόλις το 3% το έτος 1988 ). 

Στην Ιταλία, που λειτουργούν γύρω στα 200 κέντρα τουρισµού υγείας., κατά το ίδιο έτος 

1988 βρέθηκε ότι επισκέφθηκαν τα κέντρα αυτά 2,3 εκατ. άτοµα.. Επίσης υπολογίσθηκε ότι 

το 10% (1988) των εισπράξεων από τον αλλοδαπό τουρισµό προερχόταν από τους επισκέπτες 

των 12 µεγαλυτέρων κέντρων τουρισµού υγείας. 

Στη Γαλλία λειτουργούν γύρω στα 50 κέντρα τουρισµού υγείας, εκ των οποίων τα 

περισσότερα εξειδικεύονται στη θαλασσοθεραπεία και περίπου τα 20 τον ιαµατικό τουρισµό. 
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Το ποσοστό του πληθυσµού που επισκέπτεται τα κέντρα αυτά δεν υπερβαίνει το 1%, ενώ οι 

ξένοι τουρίστες αποτελούν πολύ µικρό ποσοστό στο σύνολο των λουόµενων. 

Στην Ελβετία, λειτουργούν 22 ιαµατικά κέντρα και εξειδικεύονται περισσότερο στην 

θεραπεία για πρόληψη. Το κλίµα το υψόµετρο της τοποθεσίας όπου βρίσκονται ορισµένα από 

τα κέντρα αυτά είναι ιδανικά για την προσφορά προϊόντων που προορίζονται για ανάρρωση 

και χαλάρωση. 

Στην Αυστρία, λειτουργούν 100 ιαµατικά κέντρα, εκ των οποίων τα 20 είναι αποκλειστικά 

για υδροθεραπεία. Η Αυστρία έχει αναπτύξει πολύ τον τοµέα αυτό ώστε να παρουσιάζεται 

διεθνώς ως προορισµός αναζωογόνησης κατά της καθηµερινής ρουτίνας. Μαζί µε την 

Ελβετία αποτελούν µοναδικές χώρες όπου τα κέντρα τουρισµού υγείας τους εξειδικεύονται 

στην κλιµατοθεραπεία. 

Στην Ισπανία, λειτουργούν 92 κέντρα ιαµατικού τουρισµού και ένα κέντρο τουρισµού υγείας. 

Γενικά ο κλάδος του τουρισµού υγείας δεν είναι αναπτυγµένος και δεν προωθείται. 

Στην Πορτογαλία, λειτουργούν 40 κέντρα ιαµατικού τουρισµού και για τον κλάδο του 

τουρισµού υγείας συµβαίνει το ίδιο µε την Ισπανία, δηλαδή δεν υπάρχουν προοπτικές. 

Στο Βέλγιο λειτουργούν λίγα κέντρα ιαµατικού τουρισµού ενώ τα κέντρα τουρισµού υγείας 

είναι περισσότερα. Εκ των επισκεπτών οι περισσότεροι είναι ηµεδαποί τουρίστες αφού 

βρέθηκε ότι επί συνόλου 240.222 διανυκτερεύσεων (1990) στα κέντρα τουρισµού, το 88.88% 

πραγµατοποιήθηκε από Βέλγους και το υπόλοιπο 11,17% από αλλοδαπούς επισκέπτες. 

Στην Βόρεια Ευρώπη και συγκεκριµένα στη Σουηδία και τη Φιλανδία τα προϊόντα του 

τουρισµού υγείας που προσφέρονται είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών, τόσο από άποψη 

κοινωνική όσο και ιατρική. 

Στην Αγγλία, οι φάρµες υγείας είναι γνωστές ως τόποι τουρισµού υγείας ενώ τα κέντρα 

ιαµατικού τουρισµού έχουν ατονήσει. Μόνο δύο από τα κέντρα αυτά επαναλειτούργησαν το 

1985. Στην Βόρεια Αµερική ο τουρισµός υγείας ο οποίος έχει την έννοια της ξεκούρασης 

µόνο και όχι και της θεραπείας, προσφέρεται σε ειδικευµένους σταθµούς τα ''Health Resorts'' 

ή ''Spa Resorts''. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται συνήθως σε πολυτελή 

ξενοδοχεία µε µπάνια, πισίνες και αθλητική υποδοµή, κυρίως στην Καλιφόρνια και Φλώριδα. 
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Επίσης στις πρώην Ανατολικές χώρες Ρωσία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία κλπ. Ο ιαµατικός 

τουρισµός θεωρείται αναπτυγµένος τοµέας, αφού ένα σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού 

των χωρών αυτών αλλά και των ξένων τουριστών επισκέπτεται τα κέντρα τουρισµού υγείας. 

Έτσι, στην Ουγγαρία η οποία θεωρείται από τις πλέον αναπτυγµένες στον τοµέα αυτό, αφού 

διαθέτει 100 - 120 τέτοια οργανωµένα κέντρα µε πλήρη εξοπλισµό και υποδοµή και γύρω 

στις 350 ιαµατικές πηγές µε εγκαταστάσεις, το 10% (1988) περίπου του πληθυσµού της 

επισκέπτεται τις ιαµατικές λουτροπόλεις, ενώ το 22% των ξένων επισκεπτών έχει ως 

προορισµό τα κέντρα του τουρισµού υγείας. 

Στην Τσεχοσλοβακία, η οποία διαθέτει και αυτή οργανωµένα κέντρα τουρισµού υγείας, το 

3,5% (1988) του πληθυσµού της βρέθηκε ότι υποβλήθηκε σε ιαµατική θεραπεία. 

Στη Ρωσία ένας στους δεκαπέντε Ρώσους πηγαίνει σε ιαµατικά κέντρα. Σήµερα οι 

λουτροπόλεις αυτές προσελκύουν νέους και άτοµα όλων των ηλικιών εκτός των άλλων και 

λόγω της στροφής προς τις παραδοσιακές µορφές φυσικής θεραπείας που παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια. Οι φυσικοί τρόποι θεραπείας ή όπως λέγεται της αφαρµάκου ιατρικής 

κερδίζουν συνεχώς έδαφος µε τα νέα δεδοµένα δηλαδή την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, 

το άγχος της καθηµερινής ζωής, το κάπνισµα, κλπ. που θεωρούνται υπεύθυνα για τις 

περισσότερες ασθένειες και το πρόωρο γήρας. Επιστηµονικά έχει αποδειχθεί ότι τα προϊόντα 

του τουρισµού υγείας αποτελούν προάσπιση για καλή υγεία και έχουν επίσης σηµαντική 

συµβολή στην προληπτική ιατρική. Σηµειώνεται εδώ ότι στη Γερµανία, Ιταλία, Γαλλία, η 

προληπτική ιατρική στηρίζεται σε σηµαντικό βαθµό στη υδροθεραπεία από τις µικρές 

ηλικίες. 

Τα πακέτα διακοπών προορισµού σε αυτά τα κέντρα συνδυάζονται τις περισσότερες φορές 

και µε προσφορά άλλων τουριστικών υπηρεσιών αναψυχής, αναζωογόνησης, σπορ (όπως σκι, 

ιστιοπλοΐα, ιππασία, τένις, κλπ.) και πολιτιστικών δραστηριοτήτων της υψηλής κοινωνικής 

ζωής (όπως κινηµατογράφο, θέατρο, φεστιβάλ µουσικής κλπ.) γιατί απευθύνονται όχι µόνο 

σε ασθενείς αλλά και στους συνοδούς των ασθενών, καθώς και σε άλλους επισκέπτες 

συνήθως ανωτέρου εισοδηµατικού επιπέδου. Εξάλλου, απαιτείται η µακρά παραµονή των 

ατόµων σε αυτά τα θέρετρα, µεγαλύτερη από τα συνήθη τουριστικά θέρετρα, προκειµένου να 

φανούν τα αποτελέσµατα µιας ορισµένης θεραπείας στην οποία υποβάλλονται, ιδίως αν 

πρόκειται για ειδικές θεραπείες (όπως αντικαπνιστική θεραπεία, θεραπεία του άγχους, 

ψυχοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, χαλάρωση, διαιτητική, εκµάθηση ύπνου, έρευνα της σωστής 

γραµµής-στάσης του σώµατος, αισθητικής κλπ.). Εποµένως η αναγκαστική παραµονή των 
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επισκεπτών για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα στα κέντρα του τουρισµού υγείας (π.χ. 21 

ηµέρες στη Γαλλία, 21-28 ηµέρες στη Γερµανία, 12-18 ηµέρες στην Ιταλία) απαιτεί να 

δηµιουργηθεί όχι µόνο η κατάλληλη ατµόσφαιρα για την χαλάρωση και την αναζωογόνηση 

του οργανισµού αλλά και η δηµιουργία και άλλων δραστηριοτήτων και τόπων έλξης των 

τουριστών που θα τους απασχολούν κατά τις ελεύθερες ώρες. 

Έτσι δηµιουργούνται συγκροτήµατα που διαθέτουν όλη τη γενική και ειδική υποδοµή και το 

κατάλληλο περιβάλλον που απαιτείται για τον τουρισµό µακράς παραµονής όπως πάρκα 

πρασίνου, κήποι, ποταµοί, λίµνες, κλινικές, κέντρα θεραπείας, κατάλληλος εξοπλισµός, 

ειδικευµένοι γιατροί, στέγαση σχετική µε τη θεραπεία, ελεγχόµενη δίαιτα κλπ. που βοηθά 

στην αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης θεραπείας. 

Ένα άλλο θέµα που θεωρείται πολύ σηµαντικό είναι ο τοµέας έρευνας αγοράς και ανάπτυξης 

των πωλήσεων του τουρισµού υγείας. Ορισµένες χώρες όπως η Αυστρία, η Ελβετία, η Γαλλία 

κλπ. έχουν προχωρήσει στο θέµα της έρευνας αγοράς και της διαφήµισης και προσφέρουν σε 

συνεργασία µε τις εθνικές τους αεροπορικές εταιρείες '' πακέτα διακοπών'' για την οµορφιά 

και καλή φυσική κατάσταση στα κέντρα υγείας που αποτελούνται από συγκροτήµατα 

ξενοδοχείων µε θερµά λουτρά και όλη την υποδοµή (γήπεδα τένις, χώρους αθλητισµού κλπ.) 

σε περιβάλλον ιδανικό (µε πάρκα πρασίνου) για θεραπεία και ξεκούραση. Τα τουριστικά 

αυτά πακέτα διακινούνται από ειδικούς τουριστικούς πράκτορες σε διεθνή κλίµακα και 

απευθύνονται συνήθως σε πελατεία υψηλού εισοδηµατικού επιπέδου. 

Βέβαια υπάρχει και η εξειδίκευση των κέντρων αυτών ανάλογα µε το χαρακτηρισµό και η 

θερµοκρασία των ιαµατικών νερών τους και την εξειδικευµένη υποδοµή που διαθέτουν, το 

κλίµα κλπ. π.χ. άλλα προσφέρονται για λουτροθεραπεία (Ουγγαρία) ποσιθεραπεία, άλλα για 

πηλοθεραπεία (ιδίως στην Ιταλία), άλλα για θαλασσοθεραπεία ιδίως αυτά που βρίσκονται 

κοντά στη θάλασσα (Γαλλία), άλλα για κλιµατοθεραπεία (Ελβετία, Αυστρία) κλπ 

 

Υπάρχουν, όµως και αµφισβητήσεις για την αξία του θερµαλισµού ως θεραπευτικής µεθόδου 

που µαζί µε τον ανταγωνισµό των άλλων κέντρων οδηγούν σε φθίνουσα διαχρονική τάση του 

αριθµού των ατόµων που προσέρχονται στ ιαµατικά κέντρα. Αναλυτικότερα οι παράγοντες 

αυτοί αποδίδονται κυρίως, 
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Α) Στον µεγάλο ανταγωνισµό ανάµεσα στα κέντρα τουρισµού υγείας και στα άλλα 

τουριστικά θέρετρα που βρίσκονται στις παραλίες ή στα όρη των χωρών του εξωτερικού και 

προσφέρουν φθηνότερα πακέτα διακοπών µε εναλλακτικές ευκαιρίες αναψυχής. 

Β) Στις νέες µεθόδους που εφαρµόζουν οι φαρµακοβιοµηχανίες για την χηµική θεραπεία των 

ασθενειών µε τη χρήση φαρµάκων και το χαρακτηρισµό της υδροθεραπείας ως 

απαρχαιωµένης µεθόδου. Στην Αµερική και την Αγγλία οι γιατρό είναι τελείως αρνητικοί για 

την αποτελεσµατικότητα της υδροθεραπείας ως θεραπευτικής µεθόδου ενώ στις άλλες χώρες 

υπάρχει µια ενδιάµεση κατάσταση. 

Γ) Στην παραµεληµένη εκπαίδευση της υδρολογίας που δεν διδάσκεται συστηµατικά στα 

περισσότερα πανεπιστήµια. 

∆) Στην απροθυµία του ιατρικού σώµατος να αναγνωρίσει την υδροθεραπεία ως ιατρική 

µέθοδο. 

Η ∆ιεθνής Οργάνωση θερµαλισµού λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισήγαγε το 1974 νέες 

αρχές και όρους για το χαρακτηρισµό των θεραπευτικών ιδιοτήτων των ιαµατικών νερών και 

για την ταξινόµηση των θερµών πηγών. 

Είναι σηµαντικό, όπως αναφέρει η παραπάνω Οργάνωση, ότι ο Θερµαλισµός δεν είναι 

ανταγωνιστικός στις θεραπείες µε φάρµακα αλλά συµπληρωµατικός στην κλινική και 

χειρουργική, αφού µπορεί να προσφέρει στον ασθενή π.χ. ενός ατυχήµατος την ανακούφιση 

και φροντίδα που χρειάζεται για να επανέλθει στην κανονική ζωή. 

Όµως η αναγνώριση της υδροθεραπείας ως ιατρικής θεραπευτικής µεθόδου από τον τοµέα 

της Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολλές χώρες, ιδίως τη Ευρώπης, οδήγησε σε µία σχετικά 

αυξηµένη ζήτηση των κέντρων του ιαµατικού τουρισµού, συγκριτικά µε τα προηγούµενα. 

Η σηµαντική αυτή αύξηση στη ζήτηση των προϊόντων που προσφέρονται στα κέντρα του 

τουρισµού υγείας που παρατηρήθηκε τελευταία, αποδίδεται στη στροφή των ατόµων προς τις 

παραδοσιακές µεθόδους θεραπείας, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και την αυξανόµενη έµφαση 

που δίδεται από πολλούς στην κατ' επανάληψη επανάκαµψη του οργανισµού που 

επιτυγχάνεται µε την σωµατική άσκηση και δοκιµασία και τις ειδικές θεραπείες που 

ακολουθούνται σε καθαρό και υγιεινό περιβάλλον ενός κέντρου τουρισµού υγείας. 
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Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ο κλάδος του τουρισµού υγείας να προσελκύσει αρκετές 

επενδύσεις και σηµαντικά κεφάλαια του ιδιωτικού τοµέα για την επέκταση και τον 

εκσυγχρονισµό των κέντρων αυτών, ώστε να προσαρµοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του 

τουρισµού υψηλών προδιαγραφών όπως χαρακτηρίζεται ο τοµέας αυτός. (Σ.Κ. Σπαθή 

σελ:24-30) 

 
 1.5 Η περίπτωση της Ελλάδας 
 
Η Ελλάδα είναι πλούσια σε ιαµατικές πηγές µε νερά που έχουν ποικίλη φυσικοχηµική 

σύσταση και ενδείκνυνται για εφαρµογή στη σύγχρονη φυσική υδροθεραπεία. Σε όλες τις 

ιαµατικές πηγές που λειτουργούν στην Ελλάδα συναντάται µόνο η µορφή της θεραπείας και 

όχι η προσφορά υπηρεσιών που έχουν σχέση µε την αναζωογόνηση του οργανισµού. ∆ηλαδή 

τα κέντρα που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι κέντρα ιαµατικού τουρισµού και όχι κέντρα 

τουρισµού υγείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

 2.1  Ιαµατικοί φυσικοί πόροι 

Ως ιαµατικοί φυσικοί πόροι θεωρούνται φυσικά νερά (ψυχρά ή θερµά), ατµοί, φυσικά αέρια ή 

πηλοί, που έχουν ιαµατικές ιδιότητες που έχουν αναγνωριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

νόµου. (Νόµος 3498/2006).Οι ιαµατικοί φυσικοί πόροι που αξιοποιούνται σήµερα τόσο στην 

Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο ανήκουν στην συντριπτική πλειοψηφία τους στα 

γεωθερµικά ρευστά (νερά και αέρια). ∆ηλαδή ως πρώτη υλη ανήκουν στους φυσικούς πόρους 

που εντοπίζονται κυρίως στο υπέδαφος και είναι ανανεώσιµοι µε την έννοια της φυσικής 

αναπλήρωσης εφόσον η χρήση τους γίνεται µε τέτοιο ρυθµό και χωρίς υπέρβαση των ορίων 

του συστήµατος.  

Υγρά : θερµά ή ψυχρά µεταλλικά νερά πηγών ή γεωτρήσεων. 

Στερεά : Πηλοειδή ανόργανα, οργανικά ή µεικτά. 

Ιαµατική πηγή: Είναι φυσική ανάβλυση ή και άντληση ιαµατικού νερού ή και αερίου. 

Ιαµατικά νερά και ιαµατικά αέρια: Είναι υπόγεια ή πηγαία νερά ή αέρια, που αναβλύζουν 

µε φυσικό τρόπο ή λαµβάνονται µε τεχνικό έργο, τα οποία λόγω των φυσικών ή χηµικών τους 

ιδιοτήτων έχουν ιαµατικές ιδιότητες οι οποίες και αναγνωρίζονται βάσει του νοµικού 

πλαισίου που ορίζει η πολιτεία. Τα ιαµατικά νερά περιέχουν µεταλλικά συστατικά , όπως 

νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, σίδηρο, µαγνήσιο, φώσφορο, οξυγόνο, και άλλα σηµαντικά στοιχεία 

που καθορίζουν τις άξιες και τις ιδιότητες τους. 

                                                                         

2.2 Ιαµατικές πηγές  

 Η ύπαρξη πολύ σηµαντικών ιαµατικών πηγών, σε τόπους µε εξαιρετικό 

φυσικό περιβάλλον και κλίµα, παρέχει µεγάλες δυνατότητες, ώστε, µε την 

αξιοποίησή τους να εξελιχθούν από θεραπευτικά κέντρα που είναι σήµερα, σε 

παραθεριστικά κέντρα υγείας κατά το πρότυπο των µεγάλων Κέντρων 

Τουρισµού Υγείας της Κεντρικής Ευρώπης. 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 

Ερευνών (ΙΓΜΕ), οι καταγεγραµµένες πηγές θερµοµεταλλικών νερών, 

στην Ελλάδα ανέρχονται συνολικά σε 822, από τις οποίες οι 752 (91,5%) είναι 



 

αξιοποιήσιµες σε σχέση µε τις

δυναµικό τους (γεωθερµία) ή την

Σήµερα, χρησιµοποιούνται 348 (42%) 

200 (57.5%) χρησιµοποιούνται

ύδατος, ενώ 20 χρησιµοποιούνται

Οι  περισσότερες Ιαµατικές Πηγές

οποία προκάλεσαν οι µεγάλες

ενέργεια, η οποία συνεχίζεται µέχρι

Στις πηγές που οφείλονται σε τεκτονικά

όπου επικρατούν υψηλές θερµοκρασίες

θερµοκρασία του περιβάλλοντος

δηµιουργεί τάση ανόδου του ύδατος

σχηµατισθεί. 

Μια άλλη κατηγορία είναι οι πηγές

περιοχές (ορεινές, ηµιορεινές

γίνεται δια µέσου των ρωγµών

 
 Σχήµα 1 : 
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Καταγεγραμμένες   

Αξιοποιήσιμες

Σε χρήση σήμερα

Λουτροθεραπεία

Πόση ύδατος

Θερμομεταλλικές πηγές Ελλάδας 

µε τις ιαµατικές ιδιότητές τους, για το ενεργειακό

γεωθερµία) ή την καταλληλότητά τους για πόση ύδατος.  

χρησιµοποιούνται 348 (42%) θερµοµεταλλικές πηγές. Από αυτές, 

χρησιµοποιούνται για λουτροθεραπεία και 148 (42.5%) για πόση

χρησιµοποιούνται και για τους δύο σκοπούς. 

Ιαµατικές Πηγές της Ελλάδος οφείλονται είτε σε τεκτονικά

µεγάλες καταβυθίσεις της Αιγηίδος, είτε στην έντονη

συνεχίζεται µέχρι σήµερα. 

οφείλονται σε τεκτονικά ρήγµατα, τα νερά κατεβαίνουν σε µεγ

θερµοκρασίες, προσλαµβάνουν διάφορα στοιχεία

περιβάλλοντος. Η θερµοκρασία αυτή µαζί µε τα υπάρχοντα

του ύδατος δια µέσου των τεκτονικών ρηγµάτων που

είναι οι πηγές των οποίων τα νερά εµφανίζονται σε υψηλότερες

ηµιορεινές) και χωρίς να κατεβαίνουν σε πολύ µεγάλα βάθη

ρωγµών που φέρουν τα στρώµατα της υπόγειας υδροφορίας
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αριθμός πηγών
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αυτές, οι 

για πόση 

τεκτονικά ρήγµατα, τα 

έντονη ηφαιστειακή 

κατεβαίνουν σε µεγάλο βάθος, 

στοιχεία µαζί µε την 

υπάρχοντα αέρια, 

ρηγµάτων που έχουν 

εµφανίζονται σε υψηλότερες 

µεγάλα βάθη, η άνοδος τους 

υπόγειας υδροφορίας. 

 

Σειρά1
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Θερµοµεταλλικές πηγές θεωρούνται οι πηγές που το νερό τους χαρακτηρίζεται ή από υψηλή 

θερµοκρασία ή από διαλυµένα άλατα ή από αέρια , ή τέλος γιατί περιέχουν έστω και σε µικρά 

ποσά ενώσεις ή στοιχεία που δεν απαντώνται στα νερά των συνήθων πηγών, όπως θείο, 

υδρόθειο, ιώδιο, αρσενικό, ραδιενεργές ουσίες κλπ (Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών 

Πόρων 1984) (Σπάθη, σελ: 37). 

 

Ιαµατικές πηγές είναι οι πηγές από τις οποίες υπάρχει φυσική ανάβλυση ή άντληση  µε 

τεχνικό έργο, των φυσικών πόρων.. Η διάκριση των πηγών καθορίζεται ανάλογα µε το αν 

υπερισχύει ένα συστατικό ή χαρακτηριστικό περισσότερο από τ' άλλα ,έτσι η πηγή 

ονοµάζεται :  "θειούχος αλκαλική", "χλωρονατριούχος", "οξυπηγή", "ραδιούχος" . Η 

θερµοκρασία  των φυσικών πηγών επίσης διαφέρει από περιοχή σε περιοχή φτάνοντας 

συνήθως και τους 60ο c και ορισµένες φόρες ακόµα περισσότερο. 

2.3 ∆ιαχωρισµός ιαµατικών πηγών   

 

Οι πηγές χαρακτηρίζονται ως «Ιαµατικές Πηγές Τουριστικής Σηµασίας» ή 

«Ιαµατικές Πηγές Τοπικής Σηµασίας». Οι χαρακτηρισµοί αυτοί εισήχθησαν µε 

το Νόµο 4086/1960, σύµφωνα µε τον οποίο οι ιαµατικές πηγές Τουριστικής 

Σηµασίας υπάγονται στην άµεση αρµοδιότητα του ΕΟΤ, ενώ η λειτουργία των 

πηγών Τοπικής Σηµασίας τελεί υπό την αρµοδιότητα των ∆ήµων και 

Νοµαρχιών, στα διοικητικά όρια των οποίων αναβλύζουν οι πηγές. 

 

Η διαπίστωση των ιαµατικών ιδιοτήτων µιας θερµοµεταλλικής πηγής και η ανακήρυξη της ως 

«ιαµατική πηγή», γίνεται µέσω χηµικής ανάλυσης των νερών της. Το νερό 142 πηγών έχει 

αναλυθεί χηµικά. Από τον ΕΟΤ, ο οποίος έχει ορισθεί ως ο επίσηµος φορέας εποπτείας και 

ελέγχου των ιαµατικών πηγών, έχουν ανακηρυχθεί συνολικά 87 πηγές ως ιαµατικές. Από 

αυτές, οι 24 (28%) έχουν χαρακτηριστεί ως πηγές Τουριστικής Σηµασίας και οι 63 (72%) ως 

πηγές Τοπικής Σηµασίας. 

 

Από τις 24 Ιαµατικές Πηγές Τουριστικής Σηµασίας οι 13 (54%) λειτουργούν µε 

ευθύνη του ΕΟΤ, ο οποίος εκδίδει τις άδειες λειτουργίας τους, ασκεί τον 

έλεγχο λειτουργίας τους και καθορίζει τις τιµές, 6 (25%) ανήκουν σε τοπικούς 

∆ήµους ή Κοινότητες, 1 ανήκει στην Α.Ξ.Ε. - Αστήρ (Καµµένων Βούρλων), 1  
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αποτελεί Εκκλησιαστική περιουσία, ενώ 3 (13%) δεν λειτουργούν. 

 

Οι 63 Ιαµατικές Πηγές Τοπικής Σηµασίας ανήκουν στους Οργανισµούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και στο Σύνδεσµο ∆ήµων και Κοινοτήτων 

Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας, ο οποίος περιλαµβάνει ήδη 48 ∆ήµους και 

Κοινότητες στις περιοχές των οποίων υπάρχουν ιαµατικές πηγές. Από τις 

πηγές αυτές λειτουργούν συστηµατικά οι 36 (57%) και υπάγονται στη 

διοικητική εξουσία των οικείων Νοµαρχιών, οι οποίες έχουν ανάλογες µε αυτές 

του ΕΟΤ διοικητικές αρµοδιότητες. 

 

 
 Πίνακας 1:   Ιδιοκτησία / Εκµετάλλευση Ιαµατικών Πηγών Τουριστικής Σηµασίας  (πηγή 
Σπάθη σελ:68-69) 
 

Ιδιοκτησία Εκµετάλλευση Ονοµασίες Πηγών (Νοµός) 
ΕΟΤ ΕΟΤ 1. Αιδηψός (Ν. Εύβοιας) 

2.Θερµοπύλαι(Ν. Φθιώτιδος) 
3.Πλατύστοµο (Ν. Φθιώτιδας) 

4. Υπάτη (Ν. Φθιώτιδας) 
5. Μέθανα (Ν. Αττικής) 

6. Λουτράκι (Ν. Κορινθίας) 
7. Κυλλήνη (Ν. Ηλείας) 
8. Καϊάφας (Ν. Ηλείας) 

9.Ελευθεραί (Ν. Καβάλας) 
10.ΝιγρίταΘέρµα (Ν. Σερρών) 

11.Νιγρίτα (Ν. Σερρών) 
12.Κύθνος (Ν. Κυκλάδων) 

13.Ξυνό νερό (Ν. Φλώρινας) 
ΕΟΤ ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ 1. Καµµένα Βούρλα (Ν. Φθιώτιδος)

   Εκκλησιαστική Περιουσία  2. Βουλιαγµένη (Ν. Αττικής) 
ΕΟΤ Κοινότητα Μανωλάδας 

∆ήµος Λαγκαδά 
Κοινοτική επιχείρηση Σµοκόβου 

∆ήµος Αγ.Κήρυκου 
Κοινοτική  Επιχείρηση Σουρωτής 

Κοινότητα Κοσκινού 

1. Κουνουπέλι (Ν. Ηλείας) 
2.Λαγκαδάς(Ν. Θεσσαλονίκης) 
3. Σµόκοβος (Ν. Καρδίτσας) 

4. Ικαρία(Ν. Σάµου) 
5. Σουρωτή(Ν. Θεσσαλονίκης) 

       6.Καλλιθέα Ρόδου (Ν. ∆ωδεκανήσου
∆εν λειτουργούν 1.Ποτάµιο (Ν. Σάµου) 

2.Κίρρας (Ν. Φωκίδας) 
3.Σάριζα (Άνδρου Ν. Κυκλάδων) 
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2.4 Γεωγραφική κατανοµή των Ιαµατικών Πηγών  

Σύµφωνα µε στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) 

υπάρχουν καταγεγραµµένες 822 Πηγές Θερµοµεταλλικών Νερών στην Ελλάδα, από αυτές οι 

752 δύνανται να αξιοποιηθούν. Σήµερα από τις 752 πηγές χρησιµοποιούνται οι 348 (42%) σε 

µεγάλο ή µικρό βαθµό, είναι δε επίσηµα ανακηρυγµένες οι 77 από αυτές. 

Οι Γεωγραφική κατανοµή των Ι.Π. έχει ως εξής. 

Στερεά Ελλάδα 156 

Θεσσαλία 57 

Ήπειρος 56 

Μακεδονία 115 

Θράκη 25 

Πελοπόννησος 114 

Νησιά 229 

 

Πίνακας 2: Γεωγραφική Κατανοµή Ιαµατικών Πηγών, Τουριστικής και Τοπικής Σηµασίας 
(πηγή Σπάθη) 

Περιφέρεια ή Νοµός 
     Αριθµός Ιαµατικών

Πηγών Τουριστικής 
Σηµασίας 

   Αριθµός Ιαµατικών

Πηγών Τοπικής
Σηµασίας 

   Συνολικός Αριθµός
Ιαµατικών Πηγών 

Στερεά Ελλάδα – Αττική 7 11 18 
Πελοπόννησος 4 8 12 
Μακεδονία 6 13 19 
Αιγαίο 2 10 12 
Κρήτη - 3 3 
Ήπειρος - 4 4 
Θεσσαλία 1 2 3 
Κυκλάδες 2 3 5 
Ιόνια Νησιά - - - 
Εύβοια 1 2 3 
Θράκη - 4 4 

∆ωδεκάνησα 1 3 4 
Σύνολο Ελλάδας 24 63 87 
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2.5 ∆ιακρίσεις των Ιαµατικών Πηγών 

Οι ιαµατικές πηγές διακρίνονται σε σχέση  µε το αναπτυξιακό τους µέγεθος και τη 

χωροταξική διάταξη σε :  

• Λουτροπόλεις : Πρόκειται για χώρους οργανωµένης λουτροθεραπείας που είναι ενταγµένοι 

στον ιστό µεγάλων ή µικρών αστικών κέντρων.  

 

• Λουτρικά Πολύ-λειτουργικά Κέντρα: Πρόκειται για χώρους µε εγκαταστάσεις οργανωµένης 

λουτροθεραπείας και αναψυχής που λειτουργούν αυτόνοµα και δορυφορικά προς τους 

κοντινούς οικισµούς.  

 

• Πολύ-λειτουργικά Συγκροτήµατα Θεραπευτικού Τουρισµού: Πρόκειται για χώρους µε 

οργανωµένες εγκαταστάσεις λουτροθεραπείας και αναψυχής που έχουν χαλαρή σχέση µε το 

οικιστικό δίκτυο της περιοχής και λειτουργούν αυτόνοµα και ανεξάρτητα από αυτό. Μέσα 

στους χώρους αυτούς αναπτύσσεται αποκλειστικά ο ειδικός θεραπευτικός τουρισµός.  

 

• Λουτρικοί Σταθµοί: Είναι οι χώροι µε οργανωµένες εγκαταστάσεις λουτροθεραπείας σε 

µικρούς περιφερειακούς οικισµούς και καθαρά τοπικής εµβέλειας µε δραστηριότητες ειδικού 

θεραπευτικού τουρισµού.  

 

Άλλες διακρίσεις των ιαµατικών πηγών είναι ανάλογα µε τη θερµοκρασία των νερών τους και 

ανάλογα µε τη χηµική σύσταση των νερών τους. Επίσης χαρακτηριστική είναι η διάκριση 

των πηγών ανάλογα µε το είδος της θεραπείας και της λοιπές παρεχόµενες υπηρεσίες.  

 

 
 

 

 

 

 

 



23 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  

ΙΑΜΑΤΙΚΗ Υ∆ΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

3.1 Υδροθεραπεία 

Η χρήση των ιαµατικών νερών και των άλλων γεωθερµικών ρευστών (πηλού, αερίων) γίνεται 

µε διαφόρους µεθόδους, που ανήκουν στις λεγόµενες φυσικές µεθόδους θεραπείας που είναι 

οι µέθοδοι αντιµετώπισης , θεραπείας και αποκατάστασης ορισµένων παθήσεων µε τη χρήση 

φυσικών µέσων.  

 

Υδροθεραπεία:  υδροθεραπεία είναι η θεραπευτική αγωγή η οποία στηρίζεται στη χρήση του 

ιαµατικού νερού. Βασίζεται στην αξιοποίηση των φυσικών και χηµικών αναγκών του 

ανθρώπινου οργανισµού. Η µορφή, ο τρόπος , η διάρκεια και η συχνότητα της θεραπείας 

καθορίζουν τα αποτελέσµατα της. 

Οι µορφές της υδροθεραπείας είναι: 

 

Η Εσωτερική υδροθεραπεία η οποία περιλαµβάνει : 

1.Την ποσιθεραπεία η οποία επιτυγχάνεται µε την πόση ιαµατικού νερού, το οποίο 

ενδείκνυται για τη θεραπεία κυρίως των παθήσεων του γαστρεντερικού, του πεπτικού και του 

ουροποιητικού συστήµατος. 

Η ποσιθεραπεία διακρίνεται στην επιτόπιο ποσιθεραπεία, που γίνεται µε την επίσκεψη των 

ατόµων στις ιαµατικές πηγές και στην µη επιτόπιο ποσιθεραπεία, που γίνεται µε τη λήψη 

µεταλλικού νερού από εµφιαλωµένες συσκευασίες οι οποίες κυκλοφορούν στο εµπόριο για 

λόγους θεραπείας ή για άλλους λόγους (συνήθεια, υγιεινή διατροφή, κτλ.) 

2.Την εισπνοθεραπεία η οποία είναι και αυτή µια µορφή εσωτερικής υδροθεραπείας, που 

επιτυγχάνεται µέσω των αναπνευστικών οδών µε εισπνοές και ρινοπλήσεις. Ενδείκνυται για 

θεραπεία κυρίως αναπνευστικών παθήσεων όπως άσθµα, αλλεργίες κτλ.  

Εµφιαλωµένα νερά : ως µεταλλικά νερά και µεταλλικά ανθρακούχα χαρακτηρίζονται εκείνα 

που περιέχουν διάφορα συγκεκριµένα στοιχειά ή ενώσεις στοιχείων (άλατα , µαγνήσιο) σε 

καθορισµένες ποσότητες , ώστε να διαφοροποιούνται από τα φυσικά νερά και τα κοινά 

εµφιαλωµένα επιτραπέζια. 
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Η Εξωτερική υδροθεραπεία η οποία περιλαµβάνει : 

1. Τα ιαµατικά λουτρά ή λουτροθεραπεία είναι η εµβύθιση ολόκληρου του σώµατος ή 

µέρους αυτού σε κάποιο υλικό (νερό, λάσπη) για θεραπευτικούς σκοπούς. Η λουτροθεραπεία 

είναι ο απλούστερος τρόπος χρησιµοποίησης των ιαµατικών νερών και χρησιµοποιείται 

κυρίως το νερό όπως εξέρχεται από την πηγή, µε την ανάλογη θερµοκρασία την οποία 

αντέχει ο ανθρώπινος οργανισµός. Η λουτροθεραπεία µπορεί να πραγµατοποιηθεί επίσης µε 

καταιονήσεις , λασπόλουτρα, επιθέµατα, περιτυλίξεις, υδροµάλαξη και τα δινόλουτρα.  

Κατά τη λουτροθεραπεία επιδρούν τρία είδη ερεθισµάτων  τα µηχανικά, τα θερµικά, και τα 

χηµικά. Τα µηχανικά ερεθίσµατα οφείλονται στις φυσικές ιδιότητες του νερού, µηχανικά 

ερεθίσµατα είναι η υδροστατική πίεση, η άνωση και άλλα. Τα θερµικά ερεθίσµατα που 

οφείλονται στην θερµότητα του νερού µε την επίδραση του σώµατος. Τα χηµικά όπου το και 

πάλι το δέρµα επιτρέπει τη διέλευση κάποιων στοιχείων από µέσα προς στα έξω και από έξω 

προς τα µέσα.     

2. Την Υδροµάλαξη που είναι η µάλαξη που γίνεται µέσα στο νερό , του ανθρώπινου 

σώµατος, µε την δύναµη της πίεσης του νερού ή της αναρρόφησης ή της περιδίνησης του. 

Ενδείκνυται σε περιπτώσεις µετατραυµατικής θεραπείας , καταγµάτων και κακώσεων, 

αρθροπαθειών, οσφυαλγίας, ισχαιµίας και σπαστικών παραλύσεων. 

3. Η Πηλοθεραπεία βασίζεται στη χρήση "ώριµου" πηλού. Η εφαρµογή του πηλού είναι 

ολική ή µερική, µε βύθιση του σώµατος σε αυτόν η µε επάλειψη. Η θεραπευτική δράση του 

πηλού είναι διπλή, ασκεί τοπική (στην επιφάνεια του δέρµατος ) η γενική (σε διάφορες 

λειτουργίες , χάρις σε ουσίες που διεισδύουν στον οργανισµό. 

 

Η Υδροθεραπεία εφαρµόζεται συγχρόνως και µε άλλες µεθόδους της φυσικοθεραπείας για να 

επαυξηθεί η δράση της όπως : 

Η κινησιοθεραπεία είναι µέθοδος φυσικοθεραπείας που χρησιµοποιεί διάφορες κινήσεις που 

γίνονται για τη βελτίωση της κινητικότητας του σώµατος , των µελών του και των 

αρθρώσεων. 

Η θεραπευτική γυµναστική που είναι µέθοδος εκτέλεσης ειδικών γυµναστικών 

θεραπευτικών κινήσεων. 

Η µαγνητοθεραπεία που είναι µέθοδος χρήσης µαγνητικών ή ηλεκτροµαγνητικών πεδίων για 

θεραπευτικούς σκοπούς. 

Η θερµοκρυοθεραπεία που είναι µέθοδος εναλλακτικής χρήσης θερµών και ψυχρών 

καταιονήσεων ή επιθεµάτων για θεραπευτικούς σκοπούς. 
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Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές µέθοδοι θεραπείας εκτός από τις καθαρά φυσικές 

µεθόδους (φυσικοθεραπεία , χειροπρακτική , χορός) όπως οι ψυχολογικές θεραπείες 

(ψυχανάλυση υπνοθεραπεία). 

 

Θαλασσοθεραπεία  
Η υδροθεραπεία εκτός από ιαµατικό νερό χρησιµοποίει και θαλασσινό νερό, αυτή η µορφή 

θεραπευτικής αγωγής ονοµάζεται θαλασσοθεραπεία. Η θαλασσοθεραπεία βασίζεται στη 

χρήση του θαλασσινού νερού και των παραγώγων της θάλασσας, όπως τα φύκια και η λάσπη, 

και του θαλασσινού κλίµατος η οποία έχει ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπινου 

σώµατος. 

 

Μορφές υδροθεραπείας που εφαρµόζονται στην Ελλάδα είναι α.) η λουτροθεραπεία και η 

πηλοθεραπεία, β) η ποσιθεραπεία και γ) η εισπνοθεραπεία. Σε ορισµένες από τις ιαµατικές 

πηγές στην Ελλάδα, που έχουν σύγχρονο εξοπλισµό εφαρµόζονται και οι νέες µέθοδοι της 

λουτροθεραπείας όπως καταιονήσεις, υδροµαλάξεις, υδροκινησιοθεραπεία, ασκήσεις 

γυµναστικής, φυσιοθεραπεία κλπ. 

 
3.2  ∆ιακρίσεις κέντρων ιαµατικού τουρισµού 

3.2.1 Γενικά  
Με τον όρο Κέντρο Ιαµατικού Τουρισµού ή spa εννοούµε την έκταση που είναι κατάλληλα 

χωροθετηµένη και εξοπλισµένη µε τα αναγκαία δίκτυα υποδοµής, τις απαραίτητες υπηρεσίες 

(θεραπευτικές, εξυπηρετήσεως, κ.α.) και στην οποία έκταση γίνεται εκµετάλλευση των 

επιτόπιων φυσικών πόρων (νερό, κλίµα, κ.α.). Η παρουσία γιατρού και ειδικευµένου 

προσωπικού, η καλαισθησία των εγκαταστάσεων, η οργάνωση του χώρου µε βιβλιοθήκη, 

οπτικοακουστικά µέσα και επιτραπέζια παιχνίδια, σε συνδυασµό µε τη διοργάνωση κύκλου 

επιµορφωτικών οµιλιών για σωµατικής και ψυχοκοινωνικής υγείας κρίνονται απαραίτητα.  

 

Ο σχεδιασµός, η ίδρυση και λειτουργία ενός Κέντρου είναι έργο πολύπλοκο, πολυδιάστατο 

και χρονοβόρο και απαιτεί µελέτη πολλών και σύνθετων παραγόντων. Με βάση τις ανάγκες 

κάθε περιοχής εξασφαλίζεται η έκταση, εκπονούνται οι απαραίτητες τεχνικές και οικονοµικές 

µελέτες, εκτελούνται τα έργα και τέλος συστήνεται «Φορέας Εκµετάλλευσης». Για να ανοίξει 

όµως ο δρόµος της σωστής εκµετάλλευσης πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα 

κλειδιά. Ένα από αυτά είναι το µάρκετινγκ, το οποίο περιλαµβάνει την οργάνωση, το 

πρόγραµµα και το σχέδιο εφαρµογής. Επίσης, η χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του 
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προγράµµατος ίδρυσης ενός Κέντρου µπορεί να εξασφαλισθεί µε ίδια χρηµατοδότηση του 

Επενδυτή, µε τραπεζικό δανεισµό σε συνδυασµό µε επιχορήγηση του ∆ηµοσίου, µε ένταξη 

σε προγράµµατα της Ε.Ε. ή σε συνδυασµό των πιο πάνω πηγών.  

Από την σκοπιά του χωροτάκτη, η θέση του Κέντρου πρέπει να επιλέγεται µε βάση το 

τοπογραφικό του χώρου, τα χαρακτηριστικά του τοπίου και το µέγεθος επιρροής των 

κλιµατολογικών συνθηκών. Κάθε ωραία περιοχή δεν πρέπει να θεωρείται κατάλληλη για 

Κέντρο Ιαµατικού Τουρισµού. Ο γιατρός πρέπει σε κάθε φάση του σχεδιασµού να 

επισηµαίνει τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει το Κέντρο 

και να προσαρµόζεται στις ενδείξεις του ιαµατικού φυσικού πόρου (φυσικά νερά, ατµοί, 

κλπ). Εννοείται ότι πρέπει να τηρούνται και οι σχετικές διατάξεις του νόµου.  

 

3.2.2 Τα κέντρα ιαµατικού τουρισµού  

Τα Κέντρα Ιαµατικού Τουρισµού, ανάλογα µε τον φυσικό πόρο που αξιοποιούν, διακρίνονται 

σε: 

 
Ιαµατικά κέντρα 

Είναι ειδικές εγκαταστάσεις στις οποίες οργανώνεται η εκµετάλλευση των φυσικών και 

χηµικών ιδιοτήτων των ιαµατικών νερών, των ιαµατικών αερίων ή των ιαµατικών πηλών σε 

χώρος που βρίσκονται κοντά στις ιαµατικές πηγές.  

 

Κέντρα Υδροθεραπείας  

Είναι εγκαταστάσεις στις οποίες οργανώνεται η εκµετάλλευση των φυσικών δυνατοτήτων 

του απλού νερού µε ή χωρίς χηµικά προσθέµατα, που µπορεί επίσης να διαθέτουν ή και να 

µην διαθέτουν παρασκευαζόµενα αέρια και µεταφερόµενους πηλούς. Οι εγκαταστάσεις αυτές 

δεν είναι απαραίτητο να γειτνιάζουν µε ιαµατικές πηγές.  

 

Κέντρα Κλιµατοθεραπείας  
Είναι κέντρα στα οποία οργανώνεται η εκµετάλλευση των φυσικών ιδιοτήτων του κλίµατος 

της περιοχής, σε συνδυασµό µε πρόσθετες φροντίδες υγείας και αισθητικής περιποίησης.  

Η επίδραση των κλιµατολογικών παραγόντων στην υγεία του ανθρώπου είναι γενικώς 

παραδεκτή. Έχει διαπιστωθεί ότι οι καιρικές µεταβολές επενεργούν στο νευροφυτικό 

σύστηµα και βοηθούν στην ανάπτυξη νόσων ή στην εµφάνιση νοσηρών συµπτωµάτων. Ένα 

κλίµα για να δράσει ευεργετικά σε µία νόσο πρέπει να διαθέτει κλιµατικούς παράγοντες 

διάφορους από εκείνους που συνήθως ζει ο ασθενής, έτσι ώστε να δράσει ερεθιστικά ή 
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κατευναστικά. Οι ασθένειες, των οποίων η αρχική αιτία είναι µικροβιακή ή άλλης φύσεως ή 

και ακαθόριστη, αλλά η εµφάνιση ή η εξέλιξη τους υπόκειται στις καιρικές µεταβολές, 

καλούνται µετεωροτρόποι, και τα άτοµα µετεωροτρόπα. Σαν µέτρο για την εκτίµηση ότι ένας 

τόπος δεν είναι βλαβερός για την υγεία του ανθρώπου είναι το καλούµενο αίσθηµα ευεξίας. 

 

Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, 

είναι κέντρα στα οποία οργανώνεται η εκµετάλλευση των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων 

του θαλασσινού νερού, των προϊόντων που παράγονται από αυτό (π.χ. του θαλάσσιου πηλού 

ή των φυκιών) και του παραθαλάσσιου κλίµατος .  

 

Κέντρα αναζωογόνησης  (spa)  
Είναι ειδικές εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται χρήση ή ιαµατικών φυσικών πόρων ή 

θερµαινόµενου θαλασσινού νερού. Spa είναι ο λατινικός όρος για το salus per aqua δηλαδή 

υγεία µέσω του νερού. Οι σύγχρονες µονάδες spa χαρακτηρίζονται από τρεις διακριτές αλλά 

απόλυτα αλληλοεξαρτώµενες παραµέτρους: την τοποθεσία, το σχεδιασµό, δηλαδή την 

οργάνωση αλλά και την αισθητική των χώρων τους, και τη θεραπεία ή την περιποίηση που 

προσφέρουν. Έτσι µπορούν να διακριθούν σε διάφορους τύπους. 

∆ιάφοροι τύποι spa : 

1. Destination spa: SPA όπου παρέχεται η διαµονή συµπεριλαµβανοµένων και των 

θεραπειών. Μέσα από τις εξειδικευµένες και επαγγελµατικές θεραπείες του SPA, παρέχεται 

στους πελάτες του ξενοδοχείου και ένας βελτιωµένος τρόπος ζωής, καθώς και βελτίωση της 

υγείας του. 

2. Resort spa: Το SPA περιλαµβάνεται στις εγκαταστάσεις ενός Resort Hotel. Προσφέρει 

στους πελάτες του επαγγελµατικές υπηρεσίες SPA, όπως επίσης συγκροτηµένες προτάσεις 

ευεξίας και fitness, µέσα από ολοκληρωµένα µενού υπηρεσιών.  

3. Cruise spa: SPA µέσα σε κρουαζιερόπλοιο, όπου ο πελάτης µπορεί να διαλέξει διάφορες 

υπηρεσίες SPA, προτάσεις ευ ζειν, fitness και διάφορα άλλες υπηρεσίες και προϊόντα.  

4. Holistic spa: SPA που εστιάζουν σε εναλλακτικές θεραπευτικές και διατροφικές 

µεθόδους. Στοχεύουν σε ένα υψηλό επίπεδο ευεξίας, τόσο του σώµατος όσο και του νου.  

5. Medical spa: Θεραπείες και πρωτόκολλα που έχουν δηµιουργήσει ιατροί και 

επαγγελµατίες των SPA, απολύτως συµβατά µε τον πρωταρχικό σκοπό αυτών των SPA, που 

είναι η ευεξία µε ιατρικές κούρες.  

6. Spa Ιαµατικών Πηγών (Θερµαλισµός) Λουτροπόλεις & Κέντρα Θαλασσοθεραπείας: 

Όπως είδαµε νωρίτερα, είναι SPA εγκατεστηµένα γύρω από φυσικές πηγές που 
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χρησιµοποιούν µεταλλικά-ιαµατικά νερά ή νερά θερµών πηγών ή θερµαινόµενο θαλασσινό 

νερό, σαν βασικό στοιχείο για τις υδροθεραπείες που κατ’ εξοχήν προσφέρουν. Συνήθως 

προσφέρουν εξειδικευµένη διατροφή και διανυκτερεύσεις.  

7. Day spa ή spa πόλης: SPA που συνήθως αναπτύσσονται σε αστικά κέντρα και που 

συνήθως χρησιµοποιούν τρεχούµενο νερό. Οι εφαρµοζόµενες θεραπείες είναι πολλαπλές, 

όπως οµορφιάς, υγείας, περιποίησης, κλπ. και ολοκληρώνονται σε 1 ή περισσότερες 

συνεδρίες που διαρκούν 1 ώρα και περισσότερο. ∆εν προσφέρουν διανυκτέρευση.  

8. Structured spa: SPA µε πολύ αυστηρούς κανονισµούς λειτουργίας και µε πολύ καλά 

προκαθορισµένο σκοπό-στόχο, όπως το αδυνάτισµα ή η διακοπή του καπνίσµατος, fitness 

κλπ.  

9. Spa club: Αθλητικές εγκαταστάσεις όπου κυριαρχεί το fitness και τα οµαδικά 

προγράµµατα. Είναι εφοδιασµένα µε υδροθεραπευτικούς εξοπλισµούς (πισίνες µε αντίθετα 

ρεύµατα, υδροµασάζ µε διαφορετικές θερµοκρασίες, σάουνα, χαµάµ, ρωµαϊκά λουτρά, κλπ.) 

και παρέχουν προγράµµατα αισθητικών θεραπειών. 

10. Adventure spa: Κέντρα που έχουν σαν βασική τους δραστηριότητα εξειδικευµένα 

αθλήµατα (τένις, γκολφ,) και δραστηριότητες περιπέτειας (rafting, ορειβασία, ψάρεµα,). 

Προσφέρουν προγράµµατα υδροθεραπείας και περιποιήσεις προσώπου και σώµατος. 

11. Spa της 3ης ηλικίας: Κέντρα όπου πραγµατοποιούνται προγράµµατα και φυσικές 

δραστηριότητες (ειδική γυµναστική, βάδισµα) και κοινωνικές εκδηλώσεις (χορός, οµαδικά 

παιχνίδια), σε συνδυασµό µε διατροφικά προγράµµατα και αντιγηραντικές και ανανεωτικές 

θεραπείες. 

12. Exclusive spa/vip: SPA που απευθύνονται σε πολύ επιλεγµένο κοινό, το οποίο έχει 

πρόσβαση αποκλειστικά από θάλασσα (σκάφος) ή από αέρος (ελικόπτερο, υδροπλάνο,…)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

4.1 Νόµοι ιαµατικού τουρισµού 

Νόµος 2188/1920  

 Το γεγονός πως οι ιαµατικές πηγές έπρεπε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ευρύ κοινό 

, ώθησε την κυβέρνηση Βενιζέλου , το 1920 στην δηµιουργία του πρώτου νοµοθετικού 

πλαισίου. Έτσι το νοµοθετικό πλαίσιο των ιαµατικών πηγών αρχίζει µε το νόµο 2188/1920 

"Περί ιαµατικών πηγών". Αποτελείται από 14 άρθρα στα οποία καθορίζεται ο χαρακτηρισµός 

, η ανακήρυξη , η κυριότητα, η λειτουργία, η εκµετάλλευση και η διαχείριση των ιαµατικών 

πηγών της χώρας. 

Νόµος 4844/1930   

Ο επόµενος νόµος είναι ο 4844/1930 "Περί διατάξεων αφορωσών την εκµετάλλευσιν των 

ιαµατικών πηγών" ο οποίος αποτελείται από 18 άρθρα. Ο νόµος αυτός αναφέρεται στην 

προστασία των ιαµατικών πηγών από τις ανθρώπινες παρεµβάσεις για να µην αλλοιωθεί η 

σύσταση των νερών και ορίζεται προστατευτική περιοχή σε ακτίνα χιλίων µέτρων.  

Τον νόµο αυτόν ακολουθούν ο Αναγκαστικός νόµος ( Α.Ν.) 2531/1940 όπου αναφέρεται στη 

συγκρότηση επιτροπών για µελέτη και εισήγηση ειδικών θεµάτων τουρισµού και εποµένως 

κατάργηση όλων των προηγούµενων. Ο Α.Ν. 828/1948 όπου αναφέρεται στην τροποποίηση , 

διάλυση ή αναµόρφωση συµβάσεων εκµετάλλευσης δηµοσίων ιαµατικών πηγών και τέλος ο 

Α.Ν. 1813/1951 αποτελεί συµπλήρωση του προηγούµενου νόµου και ορίζει τον Ελληνικό 

Οργανισµό Τουρισµού ως φορέα εποπτείας και ελέγχου των ιαµατικών πηγών της χώρας. 

Νόµος  4086/1960 

Ο νόµος αυτός αναφέρεται στις ιαµατικές πηγές "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως 

διατάξεων τινών περί ιαµατικών πηγών". Ο νόµος αυτός διαχωρίζει τις ιαµατικές πηγές σε 

τουριστικής σηµασίας οι οποίες υπάγονται στην άµεση αρµοδιότητα του ΕΟΤ και σε τοπικής 

σηµασίας όπου παραχωρείται η εκµετάλλευση των ιαµατικών πηγών στους ∆ήµους και στις 

Κοινότητες ή τα Νοµαρχιακά Ταµεία, στα διοικητικά όρια των οποίων αναβλύζουν οι πηγές.  
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Νόµος 1892/1990 

Το 1990 ψηφίζεται ο Νόµος 1892/1990. Είναι ένας αναπτυξιακός νόµος που εκτός των άλλων 

αναφέρεται στην ίδρυση δηµιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων των 

ιαµατικών πηγών, των κέντρων τουρισµού υγείας, των χιονοδροµικών κέντρων και των 

κέντρων θαλασσοθεραπείας. Βάση προδιαγραφών οριζόµενες µε απόφαση των Υπουργών 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσιών Έργων και Τουρισµού η αγορά εξοπλισµού, µε 

σύµφωνη γνώµη του ΕΟΤ. 

Νόµος 3498/2006 

"Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις" Ο Νόµος αυτός αποτελείται από δυο 

µέρη. Το πρώτο µέρος αναφέρεται στις ιαµατικές πηγές και το δεύτερο σε διάφορες διατάξεις 

που αφορούν τον τουρισµό γενικά. Το πρώτο µέρος αποτελείται από 23 άρθρα και το δεύτερο 

από 55.  Πιο συγκεκριµένα µε το νόµο αυτό ρυθµίζονται θέµατα ιδιοκτησίας, χρήσης και 

διαχείρισης όλων των ιαµατικών πηγών της χώρας, δηµιουργείται για πρώτη φορά µητρώο 

ιαµατικών πηγών και θεσµοθετείται ουσιαστικά το πλαίσιο για την ανάπτυξη των υποδοµών 

και ποικίλων τουριστικών µονάδων που σχετίζονται µε τις ιαµατικές πηγές. Μεταξύ άλλων µε 

τον νόµο καθορίζονται τα εξής:  

• Η κυριότητα όλων των πηγών περιέρχεται στον Ε.Ο.Τ.  

• Επιτρέπεται η απαλλοτρίωση κτηµάτων ή γειτονικών των ιαµατικών  πηγών κτηµάτων 

υπέρ του Ε.Ο.Τ. για την τουριστική εκµετάλλευση των πηγών.  

• Ρυθµίζεται η διανοµή και η διαχείριση των ιαµατικών υδάτων.  

• Ρυθµίζεται το πλαίσιο της λειτουργίας των SPA.  

• ∆ίνεται χρονική δυνατότητα τόσο στους ΟΤΑ όσο και στους ιδιώτες  

   που διαχειρίζονται ιαµατικές πηγές να προσαρµοσθούν στις νέες ρυθµίσεις.  

 

 

 

4.2 Φορείς του ιαµατικού τουρισµού 

Ο Ιαµατικός Τουρισµός στη χώρα µας διαχειρίζεται από δύο κυρίως φορείς, τον ΕΟΤ και 

τους Ο. Τ. Α.  

Ο Ελληνικός οργανισµός τουρισµού (Ε. Ο. Τ. ) έχει την επιστασία των Ιαµατικών Πηγών 

τουριστικής σηµασίας και είναι ο φορέας που διαµορφώνει την κρατική πολιτική για τον 

Ιαµατικό Τουρισµό.  
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Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Ο. Τ. Α.)  έχουν συστήσει το Σύνδεσµο ∆ήµων και 

Κοινοτήτων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας ,ο οποίος διαχειρίζεται τις ιαµατικές πηγές τοπικής 

σηµασίας και ο οποίος προβαίνει σε ενέργειες να αποκτήσει και τον έλεγχο των υπολοίπων 

πηγών.  

Ιδιωτικές ιαµατικές πηγές δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Αντίθετα υπάρχουν ιδιωτικές 

εγκαταστάσεις τουρισµού υγείας, που παράγουν αντίστοιχα προϊόντα και προσφέρουν 

αντίστοιχες υπηρεσίες.  

Από νοµοθετική άποψη, φορέας που διαµορφώνει νοµοθετικά την πολιτική του Ιαµατικού 

Τουρισµού είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση που στα πλαίσια της αναπτυξιακής και τουριστικής 

πολιτικής της, επεµβαίνει και καθορίζει τις προδιαγραφές ανάπτυξης αυτής της µορφής 

τουρισµού.  

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι σαν φορέας διαχείρισης του Ιαµατικού Τουρισµού στη χώρα 

µας είναι και η  ∆ιεύθυνση Υδατίνων πόρων του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Έρευνας και 

Τεχνολογίας που προωθεί και χρηµατοδοτεί διάφορα προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης 

του Ιαµατικού Τουρισµού και η ΕΤΒΑ που στα πλαίσια του αναπτυξιακού της 

προγράµµατος, εφαρµόζει επενδυτικά προγράµµατα δηµιουργίας πάρκων υγείας και 

αναψυχής στις Ιαµατικές πηγές. (Σφακιανάκης 2000 σελ:104). 

 

Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας 

Στις 28 ∆εκεµβρίου του 1983(ΦΕΚ 755 Β΄) δηµοσιεύεται η σύσταση του Συνδέσµου ∆ήµων 

και Κοινοτήτων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας µε ιδρυτικά µέλη τους δήµους Θεσσαλονίκης, 

Αλεξανδρούπολης Έβρου, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Νιγρίτας Σερρών, Λουτρών Αιδηψού, 

Ζαχάρως Ηλείας Καµένων Βούρλων Φθιώτιδας ,Υπάτης Φθιώτιδας και τις κοινότητες 

Σουρωτής Θεσσαλονίκης, Νέας Απολλώνιας Θεσσαλονίκης, Αγκίστρου Σερρών, Ξινού 

Νερού Φλώρινας, Τρύφου Αιτ/νιας, Αδάµαντα Μήλου, Λουτρών Υπάτης Φθιώτιδας και 

Πλατυστόµου Φθιώτιδας. 

Σκοπός του Συνδέσµου είναι «η µέριµνα για την αξιοποίηση, εκσυγχρονισµό και γενικά την 

βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των Ιαµατικών Πηγών της Χώρας και η εκµετάλλευση 

αυτών από την τοπική αυτοδιοίκηση». Η χρονική διάρκεια ορίζεται δεκαετής και προσωρινή 

έδρα τα Καµένα Βούρλα. Από το καλοκαίρι του 1985 έδρα του Συνδέσµου είναι η 

Θεσσαλονίκη (ΦΕΚ 468/25-7-1985). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

5.1 Χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς  

Στην Ελλάδα οι θεραπευτικές ιδιότητες ορισµένων πηγών ήταν γνωστές από την αρχαιότητα 

και µάλιστα συνδεδεµένες µε την ιστορία του τόπου όπου βρίσκονται (όπως της Αιδηψού, 

των Θερµοπυλών, Ικαρίας, Τραιανούπολης κλπ.) η αξιοποίηση και η βαθµιαία οργάνωση των 

ιαµατικών πηγών της χώρας άρχισε από τις αρχές του παρόντα αιώνα. Οι πρώτες πηγές που 

αναπτύχθηκαν ήταν της Υπάτης, της Αιδηψού, της Κύθνου, Κυλλήνης, Λουτρακίου Καϊάφα 

και ακολούθησαν οι υπόλοιπες πηγές, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν πηγές Τουριστικής 

Σηµασίας. Οι περιοχές πολλών από τις πηγές αυτές λόγω κυρίως της γειτνίασης τους µε την 

θάλασσα εξελίχθηκαν σε µεγάλες λουτροπόλεις, οι οποίες δέχονται επιπλέον των λουοµένων 

στις ιαµατικές πηγές και µεγάλο αριθµό παραθεριστών. 

 Οι 44 ιαµατικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν το 1951 αυξάνονται σε 65 το 1960, ενώ ο 

αριθµός των επισκεπτών από 103,200 άτοµα το 1951 φθάνει τα 119,374 το 1960. Η 

παρατηρούµενη αύξηση του αριθµού των επισκεπτών από το 1951 σηµειώνεται κυρίως στις 

πηγές Τουριστικής σηµασίας, στις οποίες µετά το 1961 παρατηρείται αλµατώδης αύξηση, 

ιδιαίτερα στις πηγές της Αιδηψού, των Καµµένων Βούρλων, της Υπάτης, των Μεθάνων και 

του Σµοκόβου.  

Στο σύνολο της χώρας η µεγαλύτερη αύξηση του αριθµού των επισκεπτών στις πηγές 

Τουριστικής σηµασίας παρατηρείται κατά τη δεκαετία 1971-1980, ενώ οι αριθµοί βαίνουν 

αυξανόµενοι τις επόµενες δεκαετίες. Όµως, η αύξηση που παρατηρείται σε συνολικό επίπεδο 

επηρεάζεται από την αύξηση που παρουσιάζεται στις πηγές της Αιδηψού, του Λουτρακίου, 

των Ελευθερών και της Κύθνου, η οποία επηρεάζει προς τα πάνω τα συνολικά µεγέθη, ενώ οι 

υπόλοιπες πηγές παρουσιάζουν σηµαντικές µειώσεις από 10ετία σε 10ετία.  

Αντίθετα, για το σύνολο των πηγών Τοπικής σηµασίας παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών 

κατά τις δεκαετίες του ΄60 του ’70, του ’80 και του ’90, ενώ η µεγαλύτερη αύξηση 

παρουσιάζεται κατά τη δεκαετία 1981-1990. 

Η ζήτηση για τον ιαµατικό τουρισµό στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, 

ιδίως στις µεγάλες λουτροπόλεις. Το µεγαλύτερο ποσοστό των λουοµένων προσέρχεται κατά 
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πρώτον το µήνα Σεπτέµβριο και ακολουθεί ο µήνας Αύγουστος αντίθετα µε ότι συµβαίνει 

στον υπόλοιπο τουρισµό του οποίου ο µήνας αιχµής είναι ο µήνας Αύγουστος. Από 

εκτιµήσεις προέκυψε ότι κατά την διάρκεια όλου του εξαµήνου, Μάιος-Οκτώβριος, που 

λειτουργούν συνήθως οι πηγές, το 40% των λούσεων κατά µέσο όρο πραγµατοποιήθηκε κατά 

τον µήνα Σεπτέµβριο του έτους 1995 στις µεγάλες πηγές, το άλλο 32% κατά µήνα Αύγουστο, 

το 20% περίπου κατά µήνα Ιούλιο, το 5% τον µήνα Οκτώβριο και µόλις το 3% τον µήνα 

Ιούνιο ενώ κατά τον µήνα Μάιο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν ελάχιστο. Αντίθετα, για τις 

πηγές Τοπικής Σηµασίας τα αντίστοιχα ποσοστά φαίνονται πιο εξοµαλυσµένα δηλαδή 

βρέθηκε ότι το ποσοστό των λούσεων που πραγµατοποιήθηκε κατά το µήνα Σεπτέµβριο του 

1995 αναλογούσε στο 30% του συνόλου των λούσεων όλου του έτους, το 25% κατά το µήνα 

Αύγουστο και το 15% κατά το µήνα Ιούλιο, το 15% κατά το µήνα Οκτώβριο, το 10% κατά 

τον µήνα Ιούνιο και το υπόλοιπο 5% κατά τον µήνα Μάιο. Η διαφορά αυτή που 

παρατηρήθηκε µεταξύ των πηγών Τουριστικής και Τοπικής Σηµασίας περισσότερο 

αποδίδεται στον τόπο προέλευσης των λουοµένων. Οι µικρές πηγές προτιµούνται 

περισσότερο από τον τοπικό πληθυσµό και λιγότερο από τον πληθυσµό της υπόλοιπης χώρας 

γιατί απαιτούν µικρότερη µετακίνηση των ατόµων ενώ τις µεγάλες λουτροπόλεις τις 

επισκέπτονται συνήθως άτοµα από άλλα µέρη της Ελλάδας που συνδυάζουν την 

υδροθεραπεία µε τις καλοκαιρινές διακοπές τους. 

Ο µέσος όρος παραµονής των ατόµων είναι γύρω στις 13-14 ηµέρες δηλαδή περίπου ότι 

συµβαίνει και στον υπόλοιπο τουρισµό. 

Όσον αφορά την ηλικία και το φύλο των λουοµένων παρατηρείται ότι συνήθως είναι άτοµα 

της τρίτης ηλικίας και οι γυναίκες αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό (περίπου το 60-65% ) . 

Ο αριθµός ατόµων που χρησιµοποιεί τις ιαµατικές πηγές αναλογεί στο 1,4% (1993) του 

ελληνικού πληθυσµού, ενώ το ποσοστό αυτό ήταν µεγαλύτερο, γύρω στο 1,7% κατά τα έτη 

1961 και 1971. 

Η φθίνουσα πορεία του ιαµατικού τουρισµού στην Ελλάδα οφείλεται στους ιδίους λόγους 

που παρατηρούνται και στο εξωτερικό, δηλαδή κυρίως στον ανταγωνισµό που προέρχεται 

από το χώρο της φαρµακοβιοµηχανίας και την απροθυµία των γιατρών να αναγνωρίσουν την 

υδροθεραπεία ως ιατρική µέθοδο. 

Επίσης σηµαντικό ρόλο στην φθίνουσα πορεία του ιαµατικού τουρισµού στην Ελλάδα έχει 

παίξει και η έλλειψη της σχετικής διαφήµισης και πληροφόρησης του κοινού από τα µέσα 
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ενηµέρωσης ( τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες, περιοδικά κλπ) τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό. 

5.2 Κατευθύνσεις πολιτικής για την ανάπτυξη του τοµέα  

Ο ιαµατικός τουρισµός είναι δυνατό να αποτελέσει και µέσο ξεκούρασης, αναζωογόνησης 

και ανανέωσης εκτός από µέσο θεραπείας. Έτσι από κοινού ο Θερµαλισµός η 

κλιµατοθεραπεία, η θαλασσοθεραπεία και η πηλοθεραπεία που έχουν µεγάλη σχέση µεταξύ 

τους µπορούν να αποτελέσουν µορφές τουρισµού που θα συµβάλλουν στην πρόληψη, 

αποκατάσταση της υγείας, ξεκούραση, οµορφιά, δηλαδή ταυτόχρονη ανάγκη για διακοπές 

και θεραπεία µαζί σε ένα πρότυπο περιβάλλον. Οι ελληνικές λουτροπόλεις µπορούν να 

αναπτυχθούν και να εξελιχθούν σε κέντρα τουρισµού υγείας δηλαδή σε κέντρα θεραπείας που 

να είναι και κέντρα αναψυχής και ηρεµίας για όλες τις ηλικίες για περισσότερους µήνες του 

έτους, αφού οι περισσότερες βρίσκονται κοντά στη θάλασσα και έχουν καλό κλίµα, βασικά 

στοιχεία για ποικίλες εφαρµογές στη θαλασσοθεραπεία και την κλιµατοθεραπεία. 

Η βελτίωση των εγκαταστάσεων των λουτροπόλεων της χώρας µε σύγχρονη υποδοµή και 

εξοπλισµό είναι αναγκαία για την πλήρη αξιοποίηση των ιαµατικών ιδιοτήτων των νερών των 

πηγών. Ταυτόχρονα, η ένταξη των πηγών σε ένα πλέγµα ποικίλων εγκαταστάσεων που να 

συνδυάζουν και άλλες δραστηριότητες (αθλητισµός για όλες τις ηλικίες, πολιτιστικά, 

εγκαταστάσεις αναψυχής για νέους και παιδιά, πάρκα πρασίνου) επιτυγχάνεται η ανάδειξη 

των πηγών σε παραθεριστικά κέντρα τουρισµού µακράς παραµονής και όλων των ηλικιών. 

Εποµένως βασικός σκοπός των αναπτυξιακών σχεδιασµών του τοµέα του τουρισµού θα 

πρέπει να είναι η προσέλκυση επενδύσεων, ώστε να αναπτυχθούν και στην Ελλάδα σύγχρονα 

κέντρα τουρισµού υγείας, όπως γίνεται µε ταχείς ρυθµούς στις χώρες της Κεντρικής 

Ευρώπης. Τα κέντρα αυτά προσφέρονται για την ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών του 

τουριστικού προϊόντος και παρουσιάζουν τελευταία αυξηµένη ζήτηση. Ήδη έχει επιδειχθεί 

ενδιαφέρον από ξένους και Έλληνες επενδυτές για την αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών της 

Ελλάδας και τη µετατροπή τους σε σύγχρονα κέντρα τουρισµού υγείας. 

Τα απαιτούµενα έργα υποδοµής για τις λουτροπόλεις και γενικά τους τόπους έλξης 

επισκεπτών καθ όλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους θα πρέπει να είναι µεγάλης κλίµακας γιατί 

οι χώροι που θα προσφέρονται προορίζονται εκτός της θεραπείας ιατρικών παθήσεων και τη 

γενικότερη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και υγείας των επισκεπτών τους. 
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Όπως επισηµάνθηκε, τα κέντρα λουτροθεραπείας που έχουν δηµιουργηθεί σε µερικές 

λουτροπόλεις αποτελούν και κέντρα παραθερισµού συγκεντρώνοντας έτσι και ένα αρκετά 

µεγάλο αριθµό παραθεριστών. Οι περιοχές µε ήδη αναπτυγµένη υποδοµή για τις ανάγκες του 

εποχιακού τουρισµού ξεκινούν µε σηµαντικό πλεονέκτηµα συγκριτικά µε περιοχές που δεν 

έχουν αναδειχθεί σε τουριστικά κέντρα. Τα µη καθιερωµένα τουριστικά κέντρα παρόλα τα 

φυσικά πλεονεκτήµατα που διαθέτουν αποτελούν '' νέους τουριστικούς τόπους'' που θα 

πρέπει να διαθέτουν πολύ καλό εξοπλισµό για να µπορέσουν να ανταγωνιστούν µε επιτυχία 

τα ήδη καθιερωµένα κέντρα. 

Βασικό αίτηµα είναι η ευχέρεια προσπέλασης δηλαδή οι περιοχές που προορίζονται για 

κέντρα τουρισµού µακράς παραµονής πρέπει να βρίσκονται κοντά σε αερολιµένα και να 

εξυπηρετούνται από καλό οδικό δίκτυο. Γενικότερα, η σωστά οργανωµένη υποδοµή 

µεταφορών εκτός των άλλων συµβάλλει και στην αξιοποίηση του φυσικού δυναµικού των 

πηγών λόγω της µεγαλύτερης έκτασης και προβολής που θα αποκτήσουν. 

Η πλήρης αξιοποίηση µετά από αξιολόγηση της θεραπευτικής ικανότητας αλλά και της 

δυναµικότητας των ιαµατικών πηγών στην Ελλάδα να αποτελέσουν τοµέα αναπτυξιακών και 

επενδυτικών πρωτοβουλιών προς όφελος της οικονοµίας σε εθνικό αλλά και σε τοπικό 

επίπεδο . Η αξιοποίηση των πηγών από ιδιώτες είτε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση µε τη 

δηµιουργία κοινοτικών επιχειρήσεων αποτελεί και µια µορφή τοπικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης της χώρας. 

Τα οικονοµικά οφέλη θα είναι πολλά για την Τοπική Κοινωνία και εφόσον ,µε την ανάπτυξη 

των πηγών θα υπάρξει τόνωση της οικονοµίας. Ενδεικτικά αναφέρονται , 

• εισροή περισσότερου συναλλάγµατος εφόσον θα έχουµε τουρισµό µακράς παραµονής.  

• νέες θέσεις απασχόλησης µε την τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας λόγω της 

ανάπτυξης των ιαµατικών πηγών αλλά και λόγω κατασκευής αρχικής υποδοµής όπως είναι η 

υποδοµή υγείας και αθλητικών εγκαταστάσεων (νοσοκοµείων, γηπέδων κλπ.),  

• ζήτηση για ανάπτυξη υπηρεσιών αγοράς ( τράπεζες, καταστήµατα, εστιατόρια κλπ.).  

• ζήτηση αγαθών για περισσότερους µήνες το χρόνο και εξοµάλυνση της εποχικότητας των 

τουριστικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών - φορολογικά και άλλα 

έσοδα για τις τοπικές αρχές.  

• βελτίωση των υπηρεσιών στον τοµέα µεταφορών (αεροδρόµια, οδικές συνδέσεις κλπ.). 

Γενικότερα, η σωστά οργανωµένη υποδοµή µεταφορών συµβάλλει και εκείνη µε τη σειρά της 
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στην αξιοποίηση του φυσικού δυναµικού των πηγών λόγω της µεγαλύτερης έκτασης και 

προβολής που θα αποκτήσουν.  

• ζήτηση για εγκαταστάσεις και ειδική υποδοµή (ιατρική) υψηλού επιπέδου για τον 

εξοπλισµό των υδροθεραπευτηρίων και των ιατρικών µονάδων.  

 Επίσης, δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι πριν από κάθε είδους ανάπτυξη για την 

αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών χρειάζεται να ληφθούν µέτρα για την προστασία του 

τοπίου και την εξασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος γιατί οι περισσότερες ιαµατικές 

πηγές ευρίσκονται σε περιοχές όπου συνδυάζεται βουνό µε θάλασσα κάτω από εξαιρετικές 

κλιµατολογικές συνθήκες. Η διατήρηση του γνήσιου φυσικού περιβάλλοντος στα κέντρα 

παραθερισµού / λουτροπόλεων αποτελεί κύριο µέληµα. Η προστασία των ιαµατικών νερών, 

σηµαντικών φυσικών πόρων που εντάσσονται γενικότερα στο υδάτινο δυναµικό της χώρας, 

αποτελεί πρωταρχικό σκοπό. Είναι γνωστό ότι η υποβάθµιση του περιβάλλοντος πέρα από τη 

καταστροφή της αρχικής φυσικής οµορφιάς συντελεί και στη µείωση της ανταγωνιστικότητας 

του συγκεκριµένου θέρετρου στην τουριστική αγορά.  

 Βασική είναι και η σηµασία της έρευνας αγοράς και διαφήµισης, που γίνεται σε χώρες της 

Ευρώπης θέµα στο οποίο η Ελλάδα υστερεί πολύ, µε αποτέλεσµα οι ιαµατικές πηγές της 

Ελλάδος να µην είναι διεθνούς φήµης. Παρόλα αυτά, όµως όπως έχει αναφερθεί σε διεθνή 

συνέδρια ακόµα και από ξένους ειδικούς, η Ελλάδα έχει πολύ καλές ιαµατικές πηγές που 

µπορούν να συνδυαστούν µε το θαλάσσιο τουρισµό και οι λουτροπόλεις της να αποτελέσουν 

'' πρότυπο '' για όλες τις σχετικές πόλεις της περιοχής της Μεσογείου. 

Εποµένως, συµπερασµατικά  για τις ελληνικές λουτροπόλεις ότι ο σηµερινός προορισµός 

τους που είναι κυρίως µόνο για θεραπευτικούς σκοπούς θα έπρεπε να επεκταθεί. 

Πρωταρχικός σκοπός είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν, ώστε να 

διευρυνθεί το πεδίο των δραστηριοτήτων τους και να αποτελέσουν κέντρα έλξης τουριστών 

όλων των ηλικιών για τους περισσότερους µήνες του χρόνου. Οι περισσότερες πηγές 

συνδυάζουν βουνό, θάλασσα, και θερµό κλίµα. Αυτό αποτελεί ιδανικό προνόµιο µε πολλά 

περιθώρια αξιοποίησης και ανάδειξης τους σε αξιόλογα τουριστικά κέντρα υγείας για 

τουρισµό µακράς παραµονής για όλες τις ηλικίες.  

 

 



37 

 

ΜΕΡΟΣ Β' 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

6.1 Γενικά χαρακτηριστικά  

Ο τουρισµός αποτελεί ευκαιρία αλλά και πρόκληση σε τόπους προορισµού όπως τα νησιά.  

Για αυτό θα πρέπει να οργανωθεί εκ των προτέρων ο τρόπος ανάπτυξης του τουρισµού µε 

ιδιαίτερο σεβασµό στις τοπικές, φυσικές, οικονοµικές, κοινωνικές, και πολιτισµικές 

ιδιαιτερότητες. Έτσι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον προγραµµατισµό, µελέτη και 

κατασκευή της νέας αλλά και βελτίωση της υπάρχουσας υποδοµής µεταφορών αλλά 

γενικότερα άλλων τεχνικών υποδοµών. Για την υλοποίηση όµως δράσεων απαιτείται η 

ανάλογη διοικητική υποστήριξη, η σύσταση φορέων και η ενδυνάµωση υλοποίησης των 

φορέων. 

Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού δεν µπορούν να αντικαταστήσουν το µαζικό τουρισµό 

ωστόσο δρουν συµπληρωµατικά προς αυτόν, συµβάλλοντας στην οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη των περιοχών, στη µείωση της εποχικότητας του τουρισµού, στην προστασία και 

ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων της περιοχής και των ανθρώπων της, όπως πολιτισµός, 

αρχιτεκτονική, ιστορία, παράδοση, των εθίµων και της φύσης. 

Το νησί της Σαντορίνης διαθέτει πολιτιστική και φυσική κληρονοµία. Υπάρχει η δυνατότητα 

διαφοροποίησης της τουριστικής ανάπτυξης µε προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

Με αυτόν τον τρόπο θα αµβλυνθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον του µαζικού  και χρονικά 

εντοπισµένου τουρισµού που βιώνεται στο νησί της Σαντορίνης και παράλληλα θα αυξηθούν 

τα οικονοµικά οφέλη από τον τουρισµό µε επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και µε 

διεύρυνση των οµάδων στόχων τουριστών που προσελκύονται στην περιοχή. Η Σαντορίνη 

µπορεί να συγκροτήσει ένα προορισµό εναλλακτικού τουρισµού συνδυάζοντας πολύµορφα 

την ποικιλία των πόρων που διαθέτει για την ανάπτυξη όλων σχεδόν των µορφών του 

τουρισµού. Μια µορφή εναλλακτικού τουρισµού που µπορεί να αναπτυχτεί στο νησί είναι ο 

ιαµατικός τουρισµός. 
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6.2 Ιστορικά στοιχειά  
 
Το νησί Σαντορίνη ή Θήρα βρίσκεται στο νότιο Αιγαίο πέλαγος, στο νησιωτικό σύµπλεγµα 

των Κυκλάδων, νότια της Ίου και δυτικά από την Ανάφη. Απέχει από τον Πειραιά 134 

ναυτικά µίλια και 68 ναυτικά µίλια από τη Κρήτη. Η έκταση της είναι 79,194 τετραγωνικά 

χιλιόµετρα. Η θέση της ως σταθµού στις θαλάσσιες επικοινωνίες 

ανάµεσα στην Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα από τη µία, και η ηφαιστειακή προέλευση 

του εδάφους της από την άλλη, καθορίζουν την πολιτιστική εξέλιξη του νησιού από την 

Αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Το όνοµα του νησιού "Θήρα" προέρχεται από τον αρχαίο 

Σπαρτιάτη Θήραν που από τη Σπάρτη προερχόµενος αποίκησε πρώτος το νησί. Το δε όνοµα 

"Σαντορίνη" το πήρε τον 12ο αιώνα ,προέρχεται από τους διερχόµενους Φράγκους 

Σταυροφόρους οι οποίοι κατά το πέρασµα τους στέκονταν για ανεφοδιασµό κοντά σε 

εκκλησία της Αγίας Ειρήνης η οποία υπήρχε στο νησί. 

Στην αρχαιότητα ονοµάζονταν Στρογγύλη λόγω του κυκλικού σχήµατος της το οποίο άλλαξε 

µε την έκρηξη του ηφαιστείου το 1630 π.χ. και το κεντρικό µέρος του νησιού βυθίστηκε 

σχηµατίζοντας έτσι την καλντέρα. Η έκρηξη του ηφαιστείου ήταν και ο σηµαντικότερος 

λόγος αποκοπής της µεγάλης ανάπτυξης του νησιού αφού µέχρι το 2000 π.χ. άνθιζε ο 

Μινωικός πολιτισµός.. 

 

Σήµερα η Σαντορίνη είναι γνωστή για το νεότερο ηφαίστειο της Ελλάδας και από τα πιο 

ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης. Η τελευταία ηφαιστειακή δραστηριότητα ήταν το 1950 και 

µελλοντικές εκρήξεις είναι σίγουρες.  

Η Σαντορίνη ανήκει στο ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου και χαρακτηρίζεται σαν ενεργό 

ηφαίστειο µαζί µε τα Μέθανα, την Μήλο και την Νίσυρο. 

Το έδαφος του νησιού είναι ηφαιστειογενές και από την πλευρά του ηφαιστείου είναι 

εξαιρετικά βραχώδες. Οι µαύρες παραλίες του νησιού , οι απότοµοι γκρεµνοί και τα 

ηφαιστειογενή πετρώµατα δίνουν στο νησί µια ιδιαίτερη φυσιογνωµία. 

 

Η ανάπτυξη του τουρισµού στο νησί ξεκίνησε από τις αρχές του 1970 όπου και ξαναφέρνει 

την οικονοµική άνθηση και κάνει την Σαντορίνη έναν από τους πιο δηµοφιλείς τουριστικούς 

προορισµούς στον κόσµο. 
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6.3 ∆ιοικητική διαίρεση 

 Το νησί Σαντορίνη καθώς και τα νησιά Ασπρονήσι και Άνυδρος, το σύµπλεγµα νησιών 

Χριστιανά  και η Παλαιά και Νέα καµένη  ανήκουν διοικητικά στο ∆ήµο Θήρας  ο οποίος 

έχει πρωτεύουσα τα Φηρά και αποτελείται από τα τοπικά διαµερίσµατα Φηρών, Ακρωτηρίου, 

Βόθωνος, Βουρβούλου, Εµπορείου, Έξω Γωνίας, Επισκοπή Γωνίας, Ηµεροβιγλίου, 

Καρτεράδου, Μεγαλοχωρίου, Μεσαριάς και Πύργου Καλλίστης. Το υπόλοιπο τµήµα του 

νησιού µαζί µε την νήσο Θηρασιά ανήκει διοικητικά στην κοινότητα Οίας µε πρωτεύουσα 

την Οία, η οποία αποτελείται από τα κοινοτικά διαµερίσµατα Οίας και Θηρασίας. 

 

6.4 Τουριστικοί πόροι, προσφορά και ζήτηση 

6.4.1. Τουριστικοί πόροι 

Α. Φυσικοί πόροι: 

a) Παλαιά και Νέα καµένη: Η Παλαιά και η Νέα καµένη είναι δυο µικρά νησάκια από µαύρη 

λάβα. Θεωρούνται από τα πιο νέα γεωλογικά ανοικοδοµήµατα της Ανατολικής Μεσογείου. Η 

Παλαιά καµένη και  η Νέα καµένη δοµηθήκαν από το 197 π.χ. έως το 1950 από πλήθος 

περιοδικών εκχύσεων, που δοµούν ένα µεγάλο υποθαλάσσιο ηφαιστειακό βουνό. Η Νέα 

καµένη αποτελεί το κεντρικό ηφαίστειο. Η σηµερινή µορφή του νησιού της Σαντορίνης είναι 

αποτέλεσµα της βίαιης δραστηριότητας του ηφαιστείου στα προϊστορικά χρονιά. Στην 

πραγµατικότητα το νησί οφείλει την ύπαρξη του στο ηφαίστειο. Τα ηφαίστεια της Σαντορίνης 

είναι: Η Νέα Καµένη (1707-1711 µ. Χ.), η Παλαιά Καµένη (46-47 µ.Χ.), το υποθαλάσσιο 

ηφαίστειο Κουλούµπος (1650 µ. Χ.), τα Χριστιάνα νησιά. Στα νησιά της Παλαιάς και της 

Νέας Καµένης υπάρχει σήµερα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης της σεισµικής 

δραστηριότητας και δεκάδων άλλων παραµέτρων, το οποίο έχει εγκατασταθεί από το 

Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου Σαντορίνης (Ι.Μ.Π.Η.Σ.). Η Νέα 

και η Παλαιά Καµένη έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών 

NATURA 2000. 

b) Καλδέρα: Όταν κατά την έκρηξη ενός ηφαιστείου , αδειάσει ο υποκειµενικός µαγµατικός 

θάλαµος , ο όποιος βρίσκεται σε µικρό βάθος, τότε το ηφαιστειακό οικοδόµηµα µπορεί να 

καταρρεύσει µέσα στο κενό που δηµιουργήθηκε. Έτσι , σχηµατίζεται ένα βύθισµα µε 

απότοµα τοιχώµατα που ονοµάζεται καλδέρα. Οι καλδέρες προκύπτουν από εκρήξεις όξινου 

ηφαιστειακού υλικού. Η Μινωική έκρηξη που έγινε στο νησί το 1650 π.χ. είχε ως αποτέλεσµα 

αυτό που λέµε σήµερα καλδέρα Σαντορίνης. 
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Β. Πολιτιστικοί πόροι: 

a) Φηρά:  

Αρχαιολογικό µουσείο: οι εκθέσεις του περιλαµβάνουν ευρήµατα των σηµαντικότερων 

εποχών ( αγάλµατα, γλυπτά, αγγεία) από την Αρχαϊκή και την Ρωµαϊκή, µέχρι την 

Γεωµετρική και Ελληνιστική εποχή. 

Προϊστορικό µουσείο: Σε αυτό το µουσείο βρίσκεται η ιστορία του νησιού, µέσα από τα 

ευρήµατα των ανασκαφών που πραγµατοποιήθηκαν τόσο στο Ακρωτήρι όσο  και σε άλλους 

αρχαιολογικούς χώρους του νησιού. 

Βενετσιάνικο Μέγαρο Γκύζη: Το Μέγαρο Γκύζη, στεγάζεται σε ένα από τα παλαιοτέρα 

αρχοντικά της Θήρας. Φιλοξένει πολλές εκθέσεις µε παραδοσιακές στολές, χάρτες και 

φωτογραφίες της Σαντορίνης ,από το 16ο µέχρι το 19ο αιώνα, καθώς και χειρόγραφα από την 

καθολική εκκλησία. 

Λαογραφικό µουσείο 

Μοναστήρι των ∆οµινικανών καλογριών 

Οι δυο Μητροπόλεις , η Ορθόδοξη και η Καθολική  

b) Ακρωτήρι: 

Αρχαιολογικός χώρος ακρωτηρίου-Μινωική Πολιτεία: Ένας από τους σηµαντικότερους 

προϊστορικούς οικισµούς του αιγαίου του οποίου η αποίκηση χρονολογείται γύρω στην 

Νεολιθική εποχή. Ο οικισµός εκτείνεται σε µεγάλη έκταση, µαρτυρώντας µεγαλειωδώς την 

ανάπτυξη του (παρουσιάζει ένα εντυπωσιακά κατασκευασµένο αποχετευτικό σύστηµα, κτίρια 

µε υπέροχες τοιχογραφίες και έπιπλα). Οι σεισµοί και οι εκρήξεις που ακολούθησαν τα 

µετέπειτα χρόνια σήµαναν και το τέλος του οικισµού, στο τέλος του 17ου π.χ. αιώνα. 

Βενετσιάνικο κάστρο "καστέλι": Τυπικός Κυκλαδίτικος οχυρωµατικός οικισµός. 

c) Καµάρι: 

Αρχαία Θήρα (ερείπια αρχαίων οικοδοµών): ένας ακόµη σηµαντικός οικισµός. 

∆ηµιουργήθηκε το 19ο αιώνα π.χ. και πήρε το όνοµα του από τον Θήρα, τον ηγέτη των 

∆ωριέων ιδρυτών του. Ο οικισµός συνεχίστηκε να αποικείτε για πολλά χρόνια , µέχρι τη 

Βυζαντινή περίοδο, ενώ τα ευρήµατα του, χρονολογούνται από την Ελληνιστική και τη 

Ρωµαϊκή περίοδο. Βρίσκεται στο βουνό ανάµεσα στο Καµάρι και την Περίσσα. 

Παναγιά Επισκοπή: Βυζαντινή εκκλησία του 11ου π.χ. αιώνα µε υπέροχες τοιχογραφίες. 

d) Όια: 

Ναυτικό µουσείο: Το µουσείο διαθέτει διαφορά αντικείµενα από τη ναυτική ιστορία του 

νησιού και µια σπουδαία συλλογή από βιβλία. 
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Βενετσιάνικο κάστρο 
∆ιάσπαρτοι ανεµόµυλοι  
e) Ηµεροβίγλι: 

Βενετσιάνικο κάστρο "Σκάρος" 

f) Πύργος : 

Μοναστήρι του προφήτη Ηλία 

Κάστρο Καστέλι (συλλογή εικόνων και εκκλησιαστικών  και λειτουργικών κειµήλιων) 

 
6.4.2 Τουριστική προσφορά 

1. Ξενοδοχεία: 

Επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής όπως ξενοδοχεία (όλων των αστέρων), καταλύµατα, 

διαµερίσµατα, παραδοσιακά διαµερίσµατα, βίλες και άλλα προσφέρουν σε κάθε επισκέπτη 

άνετη διαµονή, σε κάθε περιοχή της Σαντορίνης. Κάποια από αυτά προσφέρουν και άλλες 

εγκαταστάσεις όπως spa, θεµατικά εστιατόρια, γυµναστήριο. Αναφορικά: 

Santorini princess luxury spa hotel 5* 

Vedema suites and spa 5* 

Reviere traditional apartments 4* 

2. Εστιατόρια: 

Επιχειρήσεις εστίασης όπως διάφορα εστιατόρια και ταβέρνες του νησιού προτείνουν τις 

παραδοσιακές γεύσεις του νησιού. 

3. Οινοποιεία Σαντορίνης: 

Οινοποιείο Μπουτάρι: αυτό το οινοποιείο προσφέρει εµπειρίες οινογνωσίας γνωρίζοντας από 

κοντά όλη την διαδικασία παραγωγής και εµφιάλωσης οίνου. 

Οινοποιείο Αργυρού 

Οινοποιείο Santo Wines  

4. Γραφεία :  

Γραφεία γενικού τουρισµού, δίνουν πληροφορίες σε κάθε επισκέπτη για εισιτήρια αλλά και 

γενικές δραστηριότητες και εκδροµές που πραγµατοποιούνται πάνω στο νησί αλλά και στο 

ηφαίστειο. 

5. Ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις : 

Υπάρχουν εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και αθλητισµού για την διαχείριση ελευθέρου χρόνου 

του κάθε επισκέπτη όπως καταδυτικά κέντρα ,θαλάσσια σπορ, γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα 

τένις, κλειστό δηµοτικό γυµναστήριο, ιππικό κέντρο, εγκαταστάσεις περιποίησης σώµατος 

και spa.  
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6.4.3 Τουριστική ζήτηση 

Σύµφωνα µε την έρευνα που πραγµατοποίησε η αναπτυξιακή εταιρία Κυκλάδων το 2005-

2006 Απρίλιο έως Οκτώβριο (όπου και είναι η κύρια τουριστική περίοδος του νησιού) για την 

καταγραφή των χαρακτηριστικών της τουριστικής αγοράς της Σαντορίνης έδειξε πως : η 

εθνικότητα των επισκεπτών είναι 63% Έλληνες και οι λοιποί άλλης εθνικότητας. Αναλυτικά: 

Ιταλία 27%, Αγγλία 13%, Αυστραλία 7%, ΗΠΑ 8%, Γαλλία 6%, Σουηδία 3%, Γερµανία 5%, 

Ισπανία 7%, άλλο 24%. Νεότεροι σε ηλικία επισκέπτονται το νησί: 15-35 χρονών 60% , 36 

και άνω 40%. Υπάλληλοι, φοιτητές και ελεύθεροι επαγγελµατίες είναι τα κυριότερα 

επαγγέλµατα των επισκεπτών. Επίσης οι περισσότεροι από τους µισούς έχουν ανώτερη η 

ανώτατη µόρφωση. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που αφορούν το 2007 , το αεροδρόµιο της Σαντορίνης συγκαταλέγεται 

µέσα στα 10 κορυφαία περιφερειακά αεροδρόµια της χώρας, όσο  αφορά την επιβατική 

κίνηση. Συγκεκριµένα στις πτήσεις εσωτερικού χώρου διακινήθηκαν 166.599 επιβάτες στις 

αφίξεις και 192.502 στις αναχωρήσεις. Στις πτήσεις εξωτερικού  διακινήθηκαν 

192.491επιβατες στις αφίξεις και 195.565 στις αναχωρήσεις. Τέλος µε πτήσεις τσάρτερ 

"προσγειώθηκαν" στο νησί 186.819 επιβάτες και "απογειώθηκαν" 190.200(πηγή Κοινή 

Γνώµη). 

Το 2007 πάνω από 1,6 εκατοµµύρια τουρίστες επισκέφτηκαν την Σαντορίνη , εκ τους οποίων 

οι 777.000 έπιασαν λιµάνι µε τα κρουαζιερόπλοια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 
 

7.1  Οι πηγές της Σαντορίνης  

Η δηµιουργία των θερµών πηγών στο νησί της Σαντορίνης οφείλεται , εξαιτίας του ενεργού 

ηφαιστείου, στην ύπαρξη λιωµένου πετρώµατος (µάγµατος), που βρίσκεται σε σηµαντικές 

ποσότητες σε βάθος 3-4 χλµ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στο νησί της Θήρας, οι 

θερµές εκδηλώσεις εντοπίζονται στο δυτικό περιθώριο του προηφαιστειακού υποβάθρου. 

Τρεις κύριες θερµές πηγές υπάρχουν εδώ: της Πλάκας  και στο Αθέρµι Χριστού στην ακτή 

των πρανών της καλδέρας, και τέλος, η Βλυχάδα στη νοτιότερη ακτή του νησιού.  

Κατά µήκος των ακτών της Παλαιάς και Νέας Καµένης εµφανίζονται πολλές θερµές πηγές. 

Οι δύο κυριότερες εντοπίζονται κατά µήκος της ενεργής τεκτονικής γραµµής των Καµένων, 

στον ισθµό µεταξύ Παλαιάς και Νέας Καµένης. 

Αναλυτικότερα  : 

ΠΗΓΗ ΝΕΑΣ ΚΑΜΕΝΗΣ-ΟΡΜΟΣ ΑΦΡΟΕΣΣΑΣ 

Η πηγή αυτή εντοπίζεται στο ηφαίστειο η αλλιώς Νέα καµένη και η πρόσβαση σε αυτήν είναι 

αρκετά δύσκολη καθώς είναι δυνατή µόνο από θαλάσσης. Η προσέγγιση σε αυτήν γίνεται 

µόνο µε καΐκια η βάρκες τα οποία σταµατούν σε απόσταση τουλάχιστον δεκαπέντε µέτρα 

από την πηγή λόγο επικινδυνότητας βυθίσµατος. Έτσι οι επισκέπτες σε αυτήν είναι 

αναγκασµένοι να κολυµπούν από τα καΐκια ,µέσω θαλάσσης για να φτάσουν στην πηγή για 

να κολυµπήσουν στα νερά της.  

Η µέγιστη θερµοκρασία που έχει καταγράφει είναι 34ο c και η πηγή αυτή διακρίνεται  για τα 

σιδηρούχα νερά της. 
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Εικόνα 1: Ηφαιστειακά πετρώµατα και σιδηρούχα νερά στην Νέα Καµένη. 

 

ΠΗΓΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΜΕΝΗΣ-ΟΡΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Η πηγή του Α. Νικολάου βρίσκεται σε ένα µικρό ηφαιστειογενές νησί δίπλα στο ηφαίστειο. 

Το νησί αυτό δηµιουργήθηκε το 726 µΧ. και κατά µήκος των ακτών του εµφανίζονται πολλές 

θερµές πηγές. Η κυριότερη θερµή πηγή του νησιού βρίσκεται στον όρµο του Αγίου 

Νικολάου. Η πρόσβαση και αυτήν την πηγή γίνεται µόνο από την θάλασσα µε τον ίδιο τρόπο 

όπως στην πηγή της Νέας Καµένης. Επίσης στο νησί υπάρχουν θερµά αέρια που εξέρχονται 

από ατµίδες. 

Η µέγιστη θερµοκρασία που έχει καταγράφει σε αυτήν την πηγή είναι 38ο c και την 

χαρακτηρίζουν τα κίτρινα - από το θειάφι – νερά της. 

Στις πηγές αυτές πραγµατοποιούνται καθηµερινά ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες 

πολλές εκδροµές ,οι οποίες οργανώνονται από τα διάφορα τοπικά πρακτορεία και 

περιλαµβάνουν επίσκεψη στο ηφαίστειο µε ξενάγηση και µπάνιο στα ζεστά νερά των πηγών 

της Παλαιάς ή της Νέας καµένης.  

 

Εικόνα 2: Πηγή Α. Νικολάου                         Εικόνα 3: Νερά πηγής Α. Νικολάου.              
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ΠΗΓΗ ΠΛΑΚΑΣ  

Η πηγή αυτή βρίσκεται στον οικισµό του Μεγαχοχωρίου στην ακτή της καλδέρας. Η µέση 

θερµοκρασία που έχει καταγραφεί είναι 33,6ο c. Η περιοχή όπου αναβλύζει η πηγή αυτή 

ανήκει στην οικογένεια Γαβαλά (σύµφωνα µε συνέντευξη που µας έδωσε η Κ. Άννα και ο Κ. 

Γιώργος Γαβαλάς) στην οποία υπάρχει συµβόλαιο ιδιοκτησίας της περιοχής του 1816. Η 

ανάγκη των λουόµενων για παραµονή στην πηγή τουλάχιστον 10 ηµερών για συνεχόµενα 

λουτρά οδήγησε την οικογένεια Γαβαλά στην δηµιουργία υπόσκαφων δωµατίων το 1916. Ο 

αριθµός των δωµατίων αυξανόταν µε το πέρασµα των χρόνων φτάνοντας περίπου στο σύνολο 

τα είκοσι,  παρέχοντας µόνο τις βασικές ανέσεις ενώ στην ίδια περιοχή δηµιουργήθηκε και 

εκκλησία. 

Στον χώρο όπου αναβλύζει η πηγή δηµιουργήθηκε λουτρό για τη διευκόλυνση των 

επισκεπτών, στο οποίο γινόταν χρήση πάντα από έναν µόνο επισκέπτη - λουόµενο τη φορά 

και µετά άδειαζαν το λουτρό για χρήση του επόµενου λουόµενου. ο λουτρό ξαναγέµιζε µόνο 

του µετά από δέκα περίπου λεπτά. Η διάρκεια του λουτρού που είχε ο κάθε επισκέπτης – 

λουόµενος στην διάθεση του ήταν γύρω στα 45 λεπτά και κοστολογούνταν από 1 δραχµή την 

ηµέρα στην οποία περιλαµβανόταν και το δωµάτιο. Τα δωµάτια αυτά λειτούργησαν έως τις 

αρχές του 1980 περίπου καθώς υπήρχε δυσκολία πρόσβασης στην πηγή λόγο 

επικινδυνότητας των γκρεµών της καλδέρας. 

 

ΠΗΓΗ ΑΘΕΡΜΙ-ΧΡΙΣΤΟΥ 

Και αυτή η πηγή βρίσκεται στον οικισµό του Μεγαχοχωρίου στον επόµενο όρµο από τον  

όρµο της πηγής πλάκας. Η πηγή αυτή καταγραφή την µεγαλύτερη µέση θερµοκρασία στους 

56ο c. Την επισκεπτόταν πλήθος λουόµενων για τις θεραπευτικές  ιδιότητες των νερών της 

ιδιαίτερα στις αρχές του εικοστού αιώνα.  Λόγο τις υψηλής θερµοκρασίας των νερών της οι 

επισκέπτες-λουόµενοι αναµείγνυαν το νερό της πηγής µε νερό της θάλασσας. Και εδώ έχει 

δηµιουργηθεί ειδικός χώρος –λουτρό για να µπορούν οι λουόµενοι να χρησιµοποιούν 

ευκολότερα την πηγή. Επίσης οι ντόπιοι χρησιµοποιούσαν τον νερό της πηγής παίρνοντας το 

στα σπίτια τους µε την βοήθεια των γαϊδουριών, για χρήσεις στο σπίτι αλλά και µπάνια.  

 

ΠΗΓΗ ΒΛΥΧΑ∆ΑΣ  

Η πηγή αυτή εντοπίζεται στην περιοχή της Bλυχάδας στην νοτιότερη ακτή του νησιού και 

την εκµεταλλεύεται εξ ολοκλήρου το ξενοδοχείο Notos Therme and Spa. 
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Πριν την δηµιουργία του ξενοδοχείου (αρχές του 1990) την πηγή αυτήν χρησιµοποιούσαν οι 

κάτοικοι του νησιού για τις ανάγκες τους λόγο των θεραπευτικών της ιδιοτήτων. Στον χώρο 

όπου υπήρχε η πηγή είχαν δηµιουργηθεί δύο θολωτά δωµάτια.  

Η πηγή σήµερα αναβλύζει στον υπόγειο εσωτερικό χώρο του ξενοδοχείου σε έναν κατάλληλα 

διαµορφωµένο χώρο µε εσωτερικές πισίνες. Στον ίδιο χώρο επίσης προσφέρονται και άλλες 

υπηρεσίες όπως  Spa, τύλιγµα σώµατος µε θαλασσινά φύκια, ηφαιστειακή λάσπη αίθουσες 

µασάζ και άλλα. Η πηγή αυτή καταγράφει µέση θερµοκρασία στους 32ο c.   

 

7.2 Θεραπευτικές ιδιότητες  

Τα ιαµατικά νερά της Σαντορίνης ενδείκνυνται για τις παρακάτω παθήσεις σύµφωνα µε 

έρευνες και µελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς και καταλήγουν σε συµπεράσµατα τα 

οποία συµφωνούν σε γενικές γραµµές. 

Οι παθήσεις για τις οποίες ενδείκνυνται είναι : 

� Παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος όπως βρογχικό άσθµα, ρινίτιδες και  χρόνιες 

φλεγµονές, µε εισπνοή ατµού θειώδους νερού. Η κατάλληλη για την πάθηση αυτή θεωρείτε η 

πηγή του Α. Νικολάου λόγο τις εκποµπής αερίων. 

� ∆ερµατολογικές παθήσεις όπως ακµή, ψωρίαση, κνησµοί και άλλα. 

� Ρευµατοπάθειες (χρόνιες µορφές ρευµατισµών, αρθρίτιδα).   

� Παθήσεις του µυοσκελετικού συστήµατος. 

� Γυναικολογικές παθήσεις (όπως κολπίτιδες, διαταραχές έµµηνου ρύσης). 

� Αγγειοπάθειες (περιφερική κυκλοφορική ανεπάρκεια). 

� Νευρολογικές-ψυχιατρικές παθήσεις (αϋπνία, άγχος). 

Η δράση των λουτρών είναι αρκετά ισχυρή και κατά συνέπεια η χρήση τους δεν πρέπει να 

γίνεται αυτόβουλα, χωρίς προγραµµατισµό και κυρίως χωρίς την συµβολή του προσωπικού ή 

κάποιου ειδικού γιατρού στον ίδιο χώρο. 

 

7.3 Χηµικές αναλύσεις των πηγών του νησιού  

Περιοδική δειγµατοληψία και αναλύσεις των κύριων στοιχείων και ορισµένων ιχνοστοιχείων 

καθώς και καταγραφή των θερµοκρασιών, πραγµατοποιούνται συνήθως µία µε δύο φορές 

ανά έτος στις κυριότερες θερµές πηγές της Σαντορίνης (Πλάκα, Αθέρµι Χριστού, Αφρόεσσα, 

Αγιος Νικόλαος). Παίρνοντας υπόψη όλες τις χηµικές, υδρολογικές και υδρογεωλογικές 

παραµέτρους, τα θερµά νερά των πηγών αυτών είναι πιθανό να τροφοδοτούνται από α) 

θαλασσινό νερό που έχει υποστεί περιορισµένη θέρµανση και αναµιγνύεται µε υπόγειο νερό 



 

ή β) θερµασµένο υπόγειο νερό

θαλασσινού και υπόγειου νερο

σχετικά αβαθείς υδροφόρους ορίζοντες

Σχήµα 2 : Καταγραφή θερµοκρασιών

(πηγή ΙΓΜΕ) 

 

 

 

 

 

υπόγειο νερό που αναµιγνύεται µε θαλασσινό νερό ή γ) µίξη

υπόγειου νερού. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα θερµά νερά συνδέονται

υδροφόρους ορίζοντες. 

θερµοκρασιών των πηγών της Σαντορίνης.  
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ή γ) µίξη θερµού 

νερά συνδέονται µε 

 



 

 

Σχήµα 3  : Χηµικές αναλύσεις

(πηγή ΙΓΜΕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αναλύσεις των πηγών της Σαντορίνης.  

48 

 



 

 

 

Εικόνα 4: Χηµικές αναλύσεις

Λάνδερερ (1835). 

 

 

7.4 Προβλήµατα που διαπιστώνονται

Αρκετά προβλήµατα υφίστανται

τουρισµού, όπως ο ιαµατικός

γενικότερη τουριστική ανάπτυξη

προγραµµατισµός έτσι ώστε να

κοινωνία, το περιβάλλον και τον

προγραµµατισµό, µελέτη και κατασκευή

υποδοµής µεταφορών και γενικότερα

ικανοποίησης των τοπικών αναγκών

Για την υλοποίηση όµως αυτών

φορέων διαχείρισης περιβάλλοντος

αναλύσεις των πηγών από τον φαρµακοποιό του βασιλιά

 

που διαπιστώνονται στο νησί 

υφίστανται στο νησί όχι µόνο στην ανάπτυξη εναλλακτικών

ιαµατικός, ιστορικός-αρχαιολογικός, θαλάσσιος κτλ, αλλά

ανάπτυξη καθώς απαιτείται εκ των προτέρων σχεδιασµός

ώστε να αποφεύγονται οι δυσµενείς επιπτώσεις στην

και τον πολιτισµό. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον

και κατασκευή της νέας αλλά και βελτίωση της υπάρχουσας

και γενικότερα άλλων τεχνικών υποδοµών. Εξέταση

τοπικών αναγκών σε υποδοµές.  

αυτών απαιτείται η ανάλογη διοικητική υποστήριξη

περιβάλλοντος καθώς και η ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας

49 

του βασιλιά Όθωνα Ξ. 

εναλλακτικών µορφών 

αλλά στην 

σχεδιασµός και 

επιπτώσεις στην οικονοµία, την 

προσοχή στον 

της υπάρχουσας 

Εξέταση της δυνατότητας 

υποστήριξη, η σύσταση 

τοπικής κοινωνίας για την 
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ανάγκη διαφύλαξης του τοπικού περιβάλλοντος του. Η χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας 

προκειµένου να ξεπεραστούν αφ’ ενός πολλά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το νησί, 

αφετέρου προκειµένου να αξιοποιηθούν νέες δυνατότητες απασχολήσεις και προστασίας 

περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού όπως ο 

ιαµατικός. 

Πιο αναλυτικά παρουσιάζονται τα προβλήµατα που εντοπίζονται το νησί, ιδιαίτερα για την 

ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού : 

1. Μη ορθολογική χρήση των ωφελειών από την ύπαρξη και λειτουργία των 

Ιαµατικών Πηγών.  

Εξαιτίας της συγκεκριµένης αδυναµίας, δεν είναι εφικτή η διαµόρφωση νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών που θα προσελκύσουν πελάτες όλων των ηλικιών και θα 

περιορίσει τον εποχιακό χαρακτήρα του τουρισµού στην περιοχή επιµηκύνοντας την 

τουριστική περίοδο. 

2. Μη αναγνωρισµένες πηγές.  

Καµιά πηγή δεν έχει αναγνωριστεί από τις πηγές του νησιού σύµφωνα µε τα στοιχεία 

του τµήµατος ΕΟΤ στο νησί.  

3. Απουσία πολιτικής των τοπικών φορέων, ανεπάρκεια στην παροχή των 
υπηρεσιών .  
Στους τοπικούς φορείς υπάρχει η απουσία ενδιαφέροντος και συνεργασίας σε θέµατα 

που αφορούν τις πηγές και γενικότερα τον τουρισµό και τις επιχειρήσεις, απουσία 

σχεδίου µάρκετινγκ σε θεσµικό, τοπικό και ατοµικό επίπεδο. 

4. Επικινδυνότητα πρόσβασης στις πηγές.  

Καθώς οι επισκέπτες-λοόµενοι σε αυτές είναι αναγκασµένοι να βουτούν από τα 

καΐκια, αφού δεν υπάρχει στοιχειώδης υποδοµή λιµανιού ή κάποιας βοηθητικής 

εξέδρας για τις πηγές στα νησιά των καµένων και για τις πηγές του νησιού λόγο 

επικινδυνότητας απότοµων γκρεµών. 

5. Απουσία ναυαγοσώστη και ειδικού γιατρού. 

Απαραίτητη κρίνεται η παρουσία ναυαγοσώστη στις πηγές των νήσων καµένων 

εξαιτίας τις µορφής τους, όπως και η παρουσία ειδικού γιατρού κυρίως για λόγους 

ασφάλειας και βοηθητικούς.  

6. Ανεπάρκεια διαφήµισης- προώθησης των πωλήσεων.  

Η διαφήµιση αναδεικνύεται ως ένα κυρίαρχο µέσο ενηµέρωσης, διότι µπορεί να 

προσελκύσει περισσότερους πελάτες. 
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7. Πτωτικό µερίδιο αγοράς, ιδιαίτερα τους µήνες Νοέµβριο - Απρίλιο.  

Το µεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών στα λουτρά σηµειώνεται τους 

καλοκαιρινούς µήνες , εξαιτίας της µη συγκοινωνίας µε τις πηγές κατά τους µήνες 

αυτούς και γενικότερα τις γεωγραφικής αποµόνωσης του νησιού, δικαιολογώντας ή 

προκαλώντας την εποχική λειτουργία των περισσοτέρων ξενοδοχείων. 

8. Αδυναµία συνδυασµού των υπηρεσιών. 

Των Ιαµατικών Πηγών µε άλλες µορφές εναλλακτικού τουρισµού (αρχαιολογικού, 

πολιτιστικού, θαλασσιού, αθλητικού, θρησκευτικού κ. α.) µέσα από την ανάδειξη των 

ιστορικών, αρχαιολογικών και πολιτιστικών µνηµείων κάθε περιοχής, ως 

επισκέψιµων, καθώς και την αξιοποίηση των περιοχών εξαιρετικού φυσικού κάλλους.  

9. Ελλιπής γνώση αναγκών - επιθυµιών των πελατών. 

Τόσο για τις πηγές όσο και τις επιχειρήσεις του νησιού στην προσπάθεια τους για 

µεγαλύτερη ανάπτυξη θα πρέπει να επικεντρωθούν στις συνεχείς προσπάθειες 

προσδιορισµού και εντόπισης των καταναλωτών που παρουσιάζουν τις καλύτερες 

προϋποθέσεις, για να ανταποκριθούν στα παρεχόµενα από την επιχείρηση κίνητρα, να 

πειστούν για το προϊόν, αλλά και να διαπαιδαγωγηθούν προς την κατεύθυνση εκείνη 

που θα µεγιστοποιήσει τις πωλήσεις και τα κέρδη. Η αντίληψη αυτή στηρίζεται στην 

προσφορά προϊόντων που ανταποκρίνονται στις προσωπικές επιλογές, στις ανάγκες 

και επιθυµίες των καταναλωτών και στην ανάπτυξη στενών προσωπικών σχέσεων 

µαζί του. 

 

7.5 Η ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού στο νησί 

Οι δυνατότητες για ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού προφανώς και του 

ιαµατικού-θερµαλιστικού τουρισµού στο νησί της Σαντορίνης είναι πραγµατικά πολλές. 

Πρώτον λόγω προσβασιµότητας , καθώς πλήθος τουριστών καταφθάνουν καθηµερινά είτε 

από το διεθνές αεροδρόµιο του νησιού, µε πτήσης εσωτερικού, εξωτερικού και πτήσης 

charter, είτε από το λιµάνι µε τα πλοία των γραµµών ,είτε τέλος µε τα δεκάδες 

κρουαζιερόπλοια που επισκέπτονται το νησί.  

Εκτός αυτού, η Σαντορίνη διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµατα λόγω της φυσικής της 

οµορφιάς , της ιστορίας, των µνηµείων των ιδιαίτερων οικισµών και άλλα. Αυτό σηµαίνει ότι 

µε τη συντονισµένη ενεργοποίηση όλων των εµπλεκόµενων φορέων (δηµόσιων και 

ιδιωτικών), στο πεδίο ανάπτυξης νέων προϊόντων και ειδικών µορφών τουρισµού και 
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προβολής της περιοχής θα προσελκυστεί µεγαλύτερος αριθµός τουριστών και άλλων ηλικιών 

τουρίστες, τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό της χώρας. 

Το σχέδιο ανάπτυξης επιχειρεί να συνδέσει το θερµαλισµό µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της περιοχής (φυσική – πολιτιστική κληρονοµιά και λοιπές µορφές τουρισµού), να πετύχει 

την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και τέλος να αναπτύξει ένα σχέδιο 

µετεξέλιξης των λουτρών και των λουτροπόλεων σε σύγχρονους χώρους ευεξίας, πρόληψης 

και θεραπείας.  

Μέσα από το σχέδιο ανάπτυξης των λουτροπόλεων επιδιώκεται: 

- Η αύξηση των πελατών - χρηστών του λουτρών και η διεύρυνση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 

- Η βελτίωση των υποδοµών και η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού. 

- Η βέλτιστη χωροταξική οργάνωση των λουτροπόλεων.  

- νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης. 

 

7.5.1 ∆ιαδικασίες σχεδιασµού τουριστικής ανάπτυξης των πηγών του νησιού 

Στην πρώτη φάση του σχεδιασµού πρέπει να γίνει µία λεπτοµερής έρευνα και καταγραφή 

όλων των παραµέτρων που συνθέτουν το επίπεδο της ανάπτυξης της περιοχής, µε στόχο τον 

προσδιορισµό των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της αλλά και την εκτίµηση των βασικών 

αναγκών σε έργα και παρεµβάσεις .  

Στη δεύτερη φάση του σχεδιασµού θα πρέπει να προσδιοριστούν οι κύριοι σκοποί του 

σχεδίου που σχετίζονται µε διαφορετικά πεδία της κοινωνίας και της οικονοµίας . Τέτοιοι 

σκοποί είναι : η ανάπτυξη του οικονοµικού οφέλους από τον Ιαµατικό Τουρισµό, η βελτίωση 

της ποιότητας ζωής, η ένταξη της τουριστικής ανάπτυξης στην γενικότερη ανάπτυξη της 

περιοχής, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδοµών .  

Στην τρίτη φάση θα πρέπει να γίνει η επιλογή του βασικού σχεδίου ανάπτυξης των Ιαµατικών 

Πηγών, µε βάση εναλλακτικά σενάρια .Η επιλογή θα πρέπει να γίνει µε βάση τα 

χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, τη δυνατότητα του σχεδίου να συµβάλλει στη γενικότερη 

ανάπτυξη, το σεβασµό των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, τη δυνατότητα του επιλεγέντος σχεδίου 

να συµβάλλει στους σκοπούς που του έχουν τεθεί.  

Στην τέταρτη φάση θα πρέπει να διαµορφωθούν οι συνισταµένες της πολιτικής του 

τουρισµού στο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής των λουτρών. Οι συνισταµένες 

αυτές είναι :  

• Οι στρατηγικές που περιγράφουν τους τρόπους επίτευξης των βασικών σκοπών και στόχων 

του σχεδίου π χ. η στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων, η χρηµατοδότηση από το κράτος 
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ώστε να κατασκευαστούν οι υποδοµές .  

• Τα προγράµµατα που αφορούν διαφορετικές παραµέτρους της ανάπτυξης, πχ. πρόγραµµα 

εκπαίδευσης, πρόγραµµα µάρκετινγκ, πρόγραµµα προστασίας του περιβάλλοντος.  

• Οι ειδικές µελέτες που σχετίζονται µε ζητήµατα τα οποία συµβάλλουν στη µακροπρόθεσµη 

σταθερότητα της ανάπτυξης των πηγών .  

Στην πέµπτη φάση θα πρέπει να γίνει καταγραφή των µεθόδων εφαρµογής του σχεδίου 

ανάπτυξης, όπως π χ.:  

• Η δηµιουργία ενός φορέα που θα παρακολουθεί τη σωστή εφαρµογή του σχεδίου.  

• Η ποσοτική και ποιοτική εκτίµηση των στόχων που υλοποιήθηκαν από τους αρµόδιους .Η 

εκτίµηση αυτή θα πρέπει να γίνεται συστηµατικά σε όλη την περίοδο εφαρµογής του σχεδίου 

ανάπτυξης.  

• Η συγκρότηση ενός προγράµµατος που θα έχει ως στόχο την εφαρµογή και τη διαχείριση 

του σχεδίου ανάπτυξης . Η προώθηση ενός παρόµοιου προγράµµατος αποτελεί την κοινή 

βάση του σχεδιασµού και της διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης. Η επιτυχία σε µία 

τέτοια περίπτωση εξαρτάται από το βαθµό αποδοχής από τους συµµετέχοντες σε αυτήν την 

ανάπτυξη – κράτος, κάτοικοι, επιχειρηµατίες – αλλά και από τη θεσµική κατοχύρωση αυτού 

του προγράµµατος ως κύριου άξονα της εφαρµοζόµενης τουριστικής πολιτικής για τις 

Ιαµατικές Πηγές. 

• Η προώθηση θεσµικών ρυθµίσεων σε ζητήµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή του 

σχεδίου ανάπτυξης, όπως : ζώνες τουριστικής ανάπτυξης, ειδικές χωροταξικές και 

πολεοδοµικές ρυθµίσεις, νοµοθεσία επενδυτικών κινήτρων, µέτρηση της έντασης χρήσης των 

υποδοµών .  

• Ειδικά προγράµµατα προβολής και προώθησης της τουριστικής περιοχής των λουτρών που 

επίσης θα πρέπει να συνδέονται µε τις διαδικασίες διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης. 

 

7.5.2 Σχέδιο ανάπτυξης  

Βασικό πλαίσιο σχεδίου είναι η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. Με τον όρο "βιώσιµη" 

ανάπτυξη περιγράφεται ο τύπος της τουριστικής ανάπτυξης που δραστηριοποιείται ισόρροπα 

στην τοπική, κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και περιβαλλοντική δοµή της κάθε 

τουριστικής περιοχής , διαµορφώνοντας παράλληλα όρους (υπηρεσίες, υποδοµές, 

τεχνογνωσία) για τη συνεχή ανατροφοδότηση της. 

Οι κυρίαρχες παράµετροι της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης είναι οι εξής: 
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• Ειδικός σχεδιασµός της τουριστικής ανάπτυξης, µε στόχο την ισορροπία ανάµεσα στην 

κοινωνία , την οικονοµία και το περιβάλλον.  

• Ενίσχυση όλων των µέτρων (τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, λειτουργικές 

διασυνδέσεις ανάµεσα στους διαφορετικούς κλάδους της οικονοµίας, έρευνα, εκπαίδευση, 

µάρκετινγκ) που συµβάλουν στις διαδικασίες ανατροφοδότησης της ανάπτυξης. 

• Ειδικό θεσµικό πλαίσιο που θα προωθεί τις διαδικασίες της βιώσιµης τουριστικής 

ανάπτυξης και την τοπική συµµετοχή. 

• Προώθηση µέτρων και πολιτικών που συµβάλουν στην προστασία και την ανάδειξη του 

τοπικού φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. 

• Χρήση των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού ως βασικού άξονα της τοπικής 

τουριστικής ανάπτυξης σε συνδυασµό µεταξύ τους. 

Βασικό στοιχείο στον σχεδιασµό είναι η εξέταση της φέρουσας ικανότητας ενός τόπου , η 

οποία αναφέρεται στην αντοχή ενός συστήµατος να υποστηρίζει η να δεχτεί κάποιες 

δραστηριότητες. 

 

7.5.3. Στόχοι ανάπτυξης ιαµατικού τουρισµού 

Η  ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού στοχεύει: 

1)Στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

2)Στην βελτίωση της χρήσης πηγών από τους λουόµενους. 

3)Στην προστασία των λουόµενων κατά την πρόσβαση και κατά την χρήση των πηγών. 

4)Στην ανάδειξη και αναγνώριση των πηγών του νησιού. 

5)Στην βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

6)Στην ανάπτυξη του οικονοµικού οφέλους από τον τουρισµό. 

7)Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. 

8)Στην ένταξη της τουριστικής ανάπτυξης στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. 

9) Στην προσέλκυση τουριστών υψηλότερης εισοδηµατικής στάθµης.  

10)Στην βελτίωση υποδοµών. 

11)Στην ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδοµών. 

12)Στην αξιοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων. 

13)Στην αύξηση του αριθµού των τουριστών, προσέλκυση όλων των ηλικιών.  

14)Στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήµατος βελτιώνοντας τις διαµορφούµενες 



55 

 

σχέσεις µεταξύ των τουριστικών παραγωγών, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα τους και 

την αποδοτικότητα τους και λαµβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς 

στόχους. 

15)Στην δηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος αγοράς για τους ηµερησίους επισκέπτες. 

16)Στην δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. 

 

7.6. ∆ιαµόρφωση προσφοράς & ζήτησης του ιαµατικού τουρισµού στο νησί  

 

Για την ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού στο νησί της Σαντορίνης είναι απαραίτητη πρώτα 

από όλα η αναγνώριση των ιαµατικών πηγών( στοιχειά τµήµατος ΕΟΤ του νησιού). Για την 

αναγνώριση των ιαµατικών πηγών καθώς και ιαµατικών φυσικών πόρων απαιτείται σύµφωνα 

µε το νόµο 3498/2006 : 

Άρθρο 4  

∆ιαδικασία αναγνώρισης  

1. Για την αναγνώριση ιαµατικών φυσικών πόρων απαιτείται αίτηση προς τον Ε.Ο.Τ. µε τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, την οποία µπορεί να υποβάλει ο κύριος, ο επικαρπωτής ή ο 

µισθωτής του ακινήτου στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός πόρος.  

Αίτηση για αναγνώριση προς τον Ε.Ο.Τ. µπορεί να υποβάλει και Οργανισµός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθµού, στην περιφέρεια του οποίου 

βρίσκεται το ακίνητο, στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο ιαµατικός φυσικός πόρος.  

2. Η διαδικασία αναγνώρισης µπορεί να κινηθεί και αυτεπαγγέλτως από τον Ε.Ο.Τ. Στην 

περίπτωση αυτή ο Ε.Ο.Τ. καταρτίζει φάκελο µε τα σχετικά δικαιολογητικά.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόµενο της αίτησης 

αναγνώρισης ιαµατικών φυσικών πόρων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία 

που ακολουθείται.  

Στα απαιτούµενα δικαιολογητικά περιλαµβάνεται τοπογραφικό διάγραµµα της τοποθεσίας 

που βρίσκεται η ιαµατική πηγή, υδρογεωλογική µελέτη, ραδιολογική έκθεση, 

µικροβιολογικές, φυσικές και χηµικές αναλύσεις, καθώς και υγειονοµική έκθεση για τις 

ενδείξεις και αντενδείξεις των ιδιοτήτων του ιαµατικού φυσικού πόρου. (Νόµος 3498/06) 

 

Η αναγνώριση των πηγών επιδιώκει στο να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη του ιαµατικού 

τουρισµού, έτσι ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλες υποδοµές για την εξασφάλιση παροχής 
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υπηρεσιών υψηλού επιπέδου µε στόχο την αναζωογόνηση και την ευεξία του ανθρώπινου 

οργανισµού µε τη χρήση των ιαµατικών πηγών. 

Για την διαµόρφωση προσφοράς προτείνεται : 

� Να µετατραπούν οι ιαµατικές πηγές σε σύγχρονες λουτροπόλεις και θεραπευτικά 

κέντρα. 

� Κατασκευή νέων , συµπλήρωση και αναβάθµιση των υφιστάµενων τεχνικών , 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδοµών. 

� Κατάρτιση και κατάλληλη συµπεριφορά από το προσωπικό στο χώρο των πηγών, 

απαραίτητη η παρουσία ναυαγοσώστη και ειδικού γιατρού. 

� Σχεδιασµός ποιοτικών εγκαταστάσεων ιαµατικών λουτρών και προσφορά 

καλύτερων υπηρεσιών. 

� Στην είσοδο της περιοχής να κατασκευαστεί σταθµός πληροφόρησης και υποδοχής 

των λουόµενων. 

� Γενικότερη αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών και πόρων σε συνδυασµό µε την 

ανάπτυξη και άλλων ήπιων µορφών τουρισµού (γεωλογικός, θαλάσσιος,  

τουρισµός άθλησης). 

� Ανάδειξη και προστασία περιβάλλοντος και τοπίου.   

� Αναβάθµιση τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, γραφεία κτλ.) 

� ∆ηµιουργία πακέτου δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας στην ίδια περιοχή. 

� Να υπάρξει προσέλκυση και κίνητρα επένδυσης. 

� Να υπάρξει αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων µε την αναβάθµιση του ρόλου της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Απαραίτητη κρίνεται η συµµετοχή των φορέων της 

περιοχής. 

� Στρατηγική εφαρµογή µοντέλων ανάπτυξης µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

� Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί η γεωθερµική ενέργεια των πηγών για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας , για τη θέρµανση θερµοκηπίων καθώς και στη 

χρήση θερµαινόµενων πισινών. 

 

Για την διαµόρφωση ζήτησης προτείνεται: 

� Προτείνεται σωστός συνδυασµός των πακέτων διακοπών µε συµπληρωµατικές 

υπηρεσίες αναψυχής, αναζωογόνησης , σπορ , πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλα. 

� Να εφαρµοστεί το σωστό µάρκετινγκ προώθησης του προϊόντος του ιαµατικού 

τουρισµού µε στόχο τους τουρίστες υψηλότερης εισοδηµατικής στάθµης. 
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� ∆ιαφήµιση και προβολή της περιοχής. 

� Ενηµέρωση και προβολή τοµέων υπηρεσιών περιποίησης που ήδη παρέχονται 

αρκετά ξενοδοχεία όπως περιποίηση προσώπου - σώµατος, λουτροθεραπεία, 

θαλασσοθεραπεία και άλλα. 

� Ποιοτικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. 

� Βελτιωµένες ειδικές τουριστικές υποδοµές όπως συνεδριακοί χώροι, κέντρα 

ευεξίας (spa) , αθλητικό τουριστικές εγκαταστάσεις (golf, προπονητικά γήπεδα) 

και άλλα για ευχάριστη και δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 

τουριστών, ιδιαίτερα κατά την εκτός αιχµής περίοδο, προκειµένου να µειωθεί η 

εποχικότητα. 

� Σύνθετα και αναβαθµισµένα προγράµµατα απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου 

των τουριστών. 

� Εναλλακτικές µορφές τουρισµού ενισχυόµενες από την αξιοποίηση της τοπικής 

κουζίνας και της οινικής προσφοράς καθώς και του παραδοσιακού διατροφικού 

προτύπου υποστηριζόµενο από τα τοπικά προϊόντα. 

� Γενικές υποδοµές( αεροδρόµιο, λιµάνια, οδικό δίκτυο, οδική σήµανση) που θα 

εξασφαλίζουν άνετη προσβασιµότητα στο νησί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

8.1 Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που πρόεκυψαν µετά την έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε και χρησιµεύουν στην περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στον 

πληθυσµό των επισκεπτών των πηγών µε σκοπό να ερευνηθεί ή ικανοποίηση αυτών µετά την 

επίσκεψη τους στα νερά. Το είδος της στατιστικής µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για την 

ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας είναι ανάλογο µε το στατιστικό υλικό και τις 

προϋποθέσεις που τίθενται ως προς τον αριθµό των µεταβλητών που επιθυµείται να αναλυθεί 

καθώς και ως προς τη µορφή της στατιστικής ανάλυσης που επιθυµείται να εφαρµοστεί. 

Αρχικά γίνεται αναλυτική παρουσίαση των κοινωνικών και ατοµικών χαρακτηριστικών του 

συνόλου του δείγµατος (40 επισκεπτών). Στη συνέχεια , διερευνώνται οι στάσεις και οι 

απόψεις των ερωτώµενων επισκεπτών σχετικά µε το βαθµό ικανοποίησης τους από τα 

ιαµατικά νερά. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων ακολουθεί τη σειρά δοµής του 

ερωτηµατολογίου.   

8.2 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά:  

1. Από το σύνολο των µελών του δείγµατος της έρευνας , τα 18 (45%) άτοµα ήταν 

άντρες και τα 22 (55%) γυναίκες (γράφηµα.1). το γυναικείο φύλο εµφανίζεται να 

κατέχει την πλειοψηφία , επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι οι γυναίκες τείνουν να 

επισκέπτονται πιο πολύ τα ιαµατικά νερά. Βέβαια αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

διαφορά ανάµεσα στα δυο φύλα δεν είναι µεγάλη, επισηµαίνοντας και στην 

προκειµένη περίπτωση ότι και οι άνδρες τα τελευταία χρόνια επιζητούν τη 

σωµατική τους υγεία, χαλάρωση και ευεξία. 
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Γράφηµα 1– Κατανοµή του δείγµατος µε βάση το φύλο. 

 

2. Στο γράφηµα που ακολουθεί , παρουσιάζεται η κατανοµή ως προς την ηλικία των 

µελών του δείγµατος. Όπως προκύπτει , το µεγαλύτερο ποσοστό 41% είχε η 

ηλικία µεταξύ 18-35 ετών, ακολουθεί η ηλικία µεταξύ 36-45 ετών µε ποσοστό 

28% , το 22% είχε η ηλικία µεταξύ 46-60 ετών, ενώ το υπόλοιπο 9% άνηκε στην 

κλάση της ηλικίας 61 ετών και άνω. 

 

 

Γράφηµα 2 – κατανοµή του δείγµατος µε βάση την ηλικία. 
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3. Σύµφωνα µε το παρακάτω γράφηµα όσον αφορά την περιοχή διαµονής των 

ερωτώµενων , η πλειοψηφία προέρχεται από την Αµερική µε ποσοστό 26%, 

έπειτα ακολουθεί η Ιταλία  µε ποσοστό 25%, µετά σε µικρότερα ποσοστά η 

Ελλάδα µε ποσοστό 20%, η Αγγλία µε ποσοστό 14%, η Ισπανία µε ποσοστό 10%  

και τέλος άλλες χώρες µε ποσοστό 5%. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα 

του δείγµατος το µεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από χώρες του εξωτερικού.  

 

 

Γράφηµα 3 – Κατανοµή του δείγµατος µε βάση την περιοχή διαµονής.  

 

4. Ως προς το µορφωτικό επίπεδο των  επισκεπτών που απάντησαν στο 

ερωτηµατολόγιο παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό ήταν απόφοιτοι 

γενικού/ τεχνικού Λυκείου 70% , 15% είχαν απολυτήριο Γυµνασίου , 10% ήταν 

απόφοιτοι Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι και τέλος το 5% άνηκε στους επισκέπτες που ήταν 

απόφοιτοι Δημοτικού. Η κατανομή του μορφωτικού επιπέδου των ερωτώμενων 

παρουσιάζεται αναλυτικότερα στο παρακάτω γράφημα.  

26%

25%20%

14%

10%

5%

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

1ο Τρ. 2ο Τρ. 3ο Τρ. 4ο Τρ.



61 

 

 

Γράφηµα 4 – Κατανοµή του δείγµατος µε βάση το µορφωτικό επίπεδο. 

 

5. Ανάλογα µε την επαγγελµατική κατάσταση των επισκεπτών, όσοι έλαβαν µέρος 

στην παρούσα έρευνα κατατάχτηκαν σε επτά κατηγορίες , ώστε να διευκολυνθεί η 

κωδικοποίηση των αποτελεσµάτων. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει εκείνους 

που απασχολούνταν στον ευρύτερο ιδιωτικό τοµέα, η δεύτερη κατηγορία εκείνους 

που εργάζονταν στον δηµόσιο τοµέα, η τρίτη κατηγορία τους ελεύθερους 

επαγγελµατίες , η τέταρτη κατηγορία περιλαµβάνει τους συνταξιούχους, η πέµπτη 

τους άνεργους, η έκτη κατηγορία περιλαµβάνει τους φοιτητές και τέλος η έβδοµη 

κατηγορία περιλαµβάνει εκείνους που ασχολούνταν µε τα οικιακά. Το 37,7% 

ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι , το 24% ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι, το 18,7% ήταν 

ελεύθεροι επαγγελµατίες , το 6% ασχολούνταν µε τα οικιακά, το 5,3% ήταν 

συνταξιούχοι, οµοίως το 5,3 ήταν άνεργοι και το 3% ήταν φοιτητές. 
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Γράφηµα 5- Κατανοµή του δείγµατος  µε βάση την κύρια ασχολία. 

 

8.3 Κοινωνική προσέγγιση : 

Η συγκεκριµένη ενότητα περιγράφει τη στάση των επισκεπτών των πηγών από 

κοινωνικής πλευράς. Συγκεκριµένα , εξετάζει το λόγο επίσκεψης των ερωτώµενων 

στις πηγές, το βαθµό ικανοποίησης τους από αυτήν την επίσκεψη και την επιθυµία 

τους για τυχόν αλλαγές/βελτιώσεις σε εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, κτλ. Παράλληλα , 

διερευνάται το µέσο πληροφόρησης των επισκεπτών για την ύπαρξη των πηγών, ο 

βαθµός συµφωνίας τους για σύσταση σε άλλα άτοµα προκειµένου να τα επισκεφτούν. 

Για τη µέτρηση των στάσεων και απόψεων των επισκεπτών χρησιµοποιήθηκε η 

γνωστή πενταβάθµια κλίµακα Likert (1=συµφωνώ απόλυτα, 2=συµφωνώ, 3=ούτε 

συµφωνώ/ ούτε διαφωνώ, 4=διαφωνώ και 5=διαφωνώ απόλυτα). 

 

6. Ξεκινώντας µε την ερώτηση που αφορά το λόγο επίσκεψης των ερωτώµενων στις 

πηγές παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (56,7%) είχε ως κίνητρο 

επίσκεψης στις εν λόγω πηγές ψυχαγωγικούς λόγους. Φαίνεται, σαν µια πρώτη 

παρατήρηση, ότι ο ιαµατικός τουρισµός έχει ξεφύγει από τα αυστηρά πλαίσια της 

θεραπείας και καλύπτει και ανάγκες για προσωπική ευεξία και χαλάρωση, 

προσελκύοντας και µικρότερες ηλικίες, αν συνδυαστεί µε το γεγονός ότι η 

πλειοψηφία του δείγµατος άνηκε στην κλάση της ηλικίας µεταξύ 18-35 ετών. 
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Γράφηµα 6- Κατανοµή
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επίσκεψης στις πηγές. 
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Πίνακας 3- Βαθµός συµφωνίας στην παρακάτω δήλωση : ικανοποίηση από την 

επίσκεψη στις πηγές. 

 Συχνότητα  Ποσοστό Αθροιστικό 

 Ποσοστό 

Συµφωνώ απόλυτα 8 20 20 

Συµφωνώ  6 15 35 

Ούτε συµφωνώ/ούτε 

διαφωνώ 

20 50 85 

∆ιαφωνώ 4 10 95 

∆ιαφωνώ απόλυτα 2 5 100,0 

Σύνολο  40 100,0  

 

 

8. Η δεύτερη στάση-άποψη που διερευνήθηκε αναφέρεται στην επιθυµία των 

επισκεπτών να αλλάξουν/βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις των πηγών, οι 

προσφερόµενες υπηρεσίες , ο περιβάλλον χώρος και οι συγκοινωνίες. Όπως 

παρατηρείται και από τον πίνακα 4, η γενική εικόνα είναι ότι οι επισκέπτες στην 

πλειοψηφία τους δεν  επιθυµούν να βελτιωθεί ή να αλλάξει κάτι από τα παρακάτω 

και ειδικότερα ο περιβάλλον χώρος. Από την άλλη πλευρά , το µεγαλύτερο 

ποσοστό συµφωνίας για αλλαγή/βελτίωση παρουσιάζεται στις εγκαταστάσεις. 

Αναλυτικότερα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις οι επισκέπτες γενικά συµφωνούν 

σε ποσοστό 87,5% να βελτιωθούν/αλλάξουν το 7,5% ούτε συµφωνεί ούτε 

διαφωνεί και το 2,5% διαφωνεί. Για τις προσφερόµενες υπηρεσίες οι επισκέπτες 

µε ποσοστό 50% γενικά συµφωνούν, το 42,50% των επισκεπτών ούτε  συµφωνεί 

ούτε διαφωνεί, ενώ το ποσοστό 5%  διαφωνεί . Όσον αφορά τον περιβάλλοντα 

χώρο, το  7,5% γενικά συµφωνούν , 12,5% ούτε συµφωνούν ούτε διαφωνούν και 

το 79,5% γενικά διαφωνούν. Για τις συγκοινωνίες ,  5% των επισκεπτών γενικά 

συµφωνούν , 7,5% ούτε συµφωνούν ούτε διαφωνούν και το 87,5% γενικά 

διαφωνούν.  
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Πινάκας 4 - Βαθµός συµφωνίας στην παρακάτω δήλωση : επιθυµία επισκεπτών για 

αλλαγή/ βελτίωση εγκαταστάσεων , υπηρεσιών, περιβάλλοντα χώρου και 

συγκοινωνιών.  

 Εγκαταστάσεις Υπηρεσίες Περιβάλλον χώρος Συγκοινωνίες 

 Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % 

Συµφωνώ 

απόλυτα 

32 80 12 30 1 2,5 1 2.5 

Συµφωνώ 3 7,5 8 20 2 5 1 2.5 

Ούτε 

συµφωνώ 

Ούτε διαφωνώ

3 7,5 17 42.5 5 12,5 3  7,5 

∆ιαφωνώ 1 2,5 2 5 29 72.5 31 77,5 

∆ιαφωνώ 

απόλυτα 

1 2,5 1 2,5 3 7.5 4 10 

Σύνολο 40 100% 40 100% 40 100% 40 100% 

 

 

9. Σύµφωνα µε στοιχεία της έρευνας , ποσοστό 52% δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για 
τη λειτουργία των πηγών από τουριστικό πρακτορείο , το 29% από το διαδίκτυο , 
το 9% από συγγενή, φίλο η γνωστό, το 7% από την τηλεόραση και τέλος το 3% 
από τον έντυπο τύπο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Γράφηµα 7 : Κατανοµή του
επισκεπτών. 
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11.  Από το ποσοστό των ερωτώµενων που απάντησε ότι έχει επισκεφτεί τα εν λόγω 
λουτρά το 53% επιθυµεί να επαναλάβει την επίσκεψη ενώ το 47% δεν ξέρει/δεν 
απαντά. 
 

12.  Η τελευταία µεταβλητή της δεύτερης ενότητας του ερωτηµατολόγιου αναφέρεται 
στο βαθµό που το δείγµα των επισκεπτών θεωρεί ότι µπορεί να συστήσει τα 
λουτρά/πήγες και σε άλλους προκειµένου να τα επισκεφτούν. Όπως προκύπτει και 
από τον πίνακα 5 η πλειοψηφία των ερωτώµενων 77,5% γενικά συµφωνεί. Για 
την ακρίβεια , το ποσοστό 27,5% των επισκεπτών συµφώνησε απόλυτα , το 50 % 
συµφώνησε απλώς. Το ποσοστό 15% ούτε συµφωνεί /ούτε διαφωνεί και τέλος το 
ποσοστό των 7,5% διαφωνεί/διαφωνεί απόλυτα.    
 

 
Πίνακας 5 : Βαθµός συµφωνίας στην παρακάτω δήλωση : σύσταση των λουτρών - 
πηγών και σε άλλους προκειµένου να τα επισκεφτούν.   

 Συχνότητα  Ποσοστό Αθροιστικό 

 Ποσοστό 

Συµφωνώ απόλυτα 11 27,5 27,5 

Συµφωνώ  20 50 77,5 

Ούτε συµφωνώ/ούτε 

διαφωνώ 

6 15 92,5 

∆ιαφωνώ 2 5 97,5 

∆ιαφωνώ απόλυτα 1 2,5 100,0 

Σύνολο  40 100,0  

 
8.4 Περιβαλλοντική προσέγγιση : 

Με τρεις µεταβλητές επιδιώχτηκε σε αυτήν την ενότητα να αποδοθεί η  άποψη των 
επισκεπτών όσον αφορά το περιβάλλον. Με βάση τις απαντήσεις των επισκεπτών 
υπολογίστηκε ο βαθµός συµφωνίας /διαφωνίας σε κάθε µια από αυτές (1=συµφωνώ 
απόλυτα, 2=συµφωνώ, 3=ούτε συµφωνώ/ ούτε διαφωνώ, 4=διαφωνώ και 5=διαφωνώ 
απόλυτα). Από την ανάλυση των δεδοµένων της τέταρτης ενότητας του 
ερωτηµατολογίου προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις.  
 
13. Η πρώτη στάση – άποψη που διερευνήθηκε αναφέρεται στο βαθµό που οι 

ερωτώµενοι ενδιαφέρονται για τα προϊόντα, την κουζίνα, τον πολιτισµό, και το 
περιβάλλον της περιοχής έρευνας. Όπως προκύπτει και από τον πίνακα 6 ο 
µεγαλύτερος βαθµός ενδιαφέροντος συγκεντρώνεται για το τοπικό περιβάλλον , 
τον φυσικό πλούτο της περιοχής 90,% όπου δηλώθηκε γενική συµφωνία 
(συµφωνία απόλυτη ή απλή συµφωνία), ακολουθεί γενική συµφωνία για τον 
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τοπικό πολιτισµό 87,5% έπειτα για την τοπική κουζίνα 82,5% και για τα τοπικά 
προϊόντα 75%.   

Πίνακας 6 :Βαθµός συµφωνίας στην παρακάτω δήλωση : ενδιαφέρον επισκεπτών για τα 
τοπικά προϊόντα, τοπική κουζίνα, τοπικό πολιτισµό και τοπικό περιβάλλον. 

 

 

 Τοπικά προϊόντα Τοπική κουζίνα  Τοπικός πολιτισµός  Τοπικό περιβάλλον 

 Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % 

Συµφωνώ  

απόλυτα 

12 30 16 
 

40 14 35 17 42,5 

Συµφωνώ  18 
 

45 17 42,5 21 52,5 19 47,5 

Ούτε συµφωνώ/ 

ούτε διαφωνώ 

7 17,5 4 10 3 7,5 4 10 

∆ιαφωνώ 2 5 2 5 1 2,5 1 2,5 

∆ιαφωνώ 

 απόλυτα 

1 2,5 1 2,5 0 0 0 0 

Σύνολο  40 100 40 100 40 100 40 100 

 
 
 
 
 
 
 

14. Η δεύτερη στάση άποψη που διερευνήθηκε αναφέρεται στην ορθολογική χρήση 
του περιβάλλοντα χώρου των πηγών όσον αφορά την προστασία του φυσικού 
τοπίου, τη διατήρηση καθαριότητας, κτλ και το βαθµό συµφωνίας των 
επισκεπτών. Η πλειοψηφία των επισκεπτών , µε ποσοστό 45% γενικά συµφωνεί , 
το 25% διατηρεί ουδέτερη στάση (ούτε συµφωνεί/ ούτε διαφωνεί)  , ενώ το 
ποσοστό 30% γενικά διαφωνεί (διαφωνεί απόλυτα η απλώς διαφωνεί).  
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Πίνακας 7: Βαθµός συµφωνίας στην παρακάτω δήλωση : ορθολογική χρήση του 
περιβάλλοντα χώρου και των λουτρών. 

 Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό

Συµφωνώ  

απόλυτα 

2 10 10 

Συµφωνώ  4 35 45 

Ούτε συµφωνώ/ 

ούτε διαφωνώ 

18 25 70 

∆ιαφωνώ 10 15 85 

∆ιαφωνώ 

 απόλυτα 

6 15 100 

Σύνολο  40 100  
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Η τρίτη και τελευταία στάση που διερευνήθηκε αναφέρεται στον βαθµό που οι 
λουόµενοι θεωρούν εάν οι υποδοµές στον χώρο των πηγών επαρκούν . 
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 8 η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών 
85% γενικά διαφωνεί µε τις υπάρχουσες υποδοµές , το 5 % ούτε συµφωνεί / ούτε 
διαφωνεί , και τέλος το 10% συµφωνεί γενικά. 
 
Πινάκας 8 : Βαθµός συµφωνίας στην παρακάτω δήλωση : επαρκούν οι υποδοµές 
στον χώρο των πηγών.  
 

 Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό 
ποσοστό % 

Συµφωνώ  

απόλυτα 

2 5 5 

Συµφωνώ  2 5 10 

Ούτε συµφωνώ/ 

ούτε διαφωνώ 

2 5 15 

∆ιαφωνώ 16 40 55 

∆ιαφωνώ 

 απόλυτα 

18 45 100 

Σύνολο  40 100  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

9.1 Σύνοψη  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια συνοπτική περιγραφή της παρούσας εργασίας καθώς και των 

αποτελεσµάτων που πρόεκυψαν από την διερεύνηση του βαθµού ικανοποίησης των 

επισκεπτών από τις πηγές του νησιού.  

Πιο αναλυτικά το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στον ορισµό του ιαµατικού τουρισµού, γίνεται 

µια ιστορική ανασκόπηση στις ιαµατικές πηγές , τον τρόπο χρήσης και διαχείρισης τους από 

την περίοδο ανακάλυψης τους έως τη σύγχρονα εποχή ,καθώς και στις χηµικές αναλύσεις των 

πηγών. Επίσης παρουσιάζεται αναφορικά η κίνηση που παρατηρείται στις γειτονικές χώρες 

για τον ιαµατικό τουρισµό και γενικότερες σχετικές πληροφορίες. Το δεύτερο κεφάλαιο 

αναφέρεται στους φυσικούς πόρους και στις ιαµατικές πηγές της Ελλάδας, καθώς και στον 

διαχωρισµό τους , γίνεται επίσης µια ανάλυση για τις διακρίσεις των πηγών και τις 

γεωγραφικής κατανοµής τους.  Παράλληλα το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ιαµατική 

λουτροθεραπεία όπως επίσης και στις διακρίσεις των κέντρων του ιαµατικού τουρισµού. 

Ακολούθως στο επόµενο κεφάλαιο (τέταρτο) παρουσιάζονται οι νόµοι και οι φορείς που 

αναφέρονται στον ιαµατικό τουρισµό. Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς καθώς και κατευθύνσεις πολιτικής ανάπτυξης αυτού 

του τοµέα στην Ελλάδα.  Το επόµενο κεφάλαιο (έκτο) παρουσιάζεται το νησί της Σαντορίνης 

, τα γενικότερα χαρακτηριστικά του παράλληλα µε την τουριστική προσφορά και ζήτηση του 

νησιού.  Αναλυτικότερα το έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζει τις πηγές του νησιού µε τις 

θεραπευτικές τους ιδιότητες, καθώς επίσης και τις χηµικές τους αναλύσεις, ενώ παράλληλα 

τα προβλήµατα που διατυπώνονται στο νησί αλλά και τρόποι ανάπτυξης και σχεδιασµού του 

ιαµατικού τουρισµού στο νησί.  

Τέλος το όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται στη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας του 

ερωτηµατολογίου, καθώς επίσης και στην µεθοδολογία και τα συµπεράσµατα των διάφορων 

αναλύσεων αυτού. Τα δεδοµένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν µε τη χρήση 40 

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν από τους επισκέπτες των εν λόγο πηγών.  

Το προφίλ του µέσου επισκέπτη περιγράφεται ως εξής : Γυναίκες (στο µεγαλύτερο ποσοστό) 

,ανώτερης εκπαίδευσης ,ηλικίας 18 έως 35 ετών, εθνικότητας κυρίως αµερικανικής και 
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ιταλικής , µε επαγγελµατική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τοµέα. Τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης αξιοπιστίας, για τις ενότητες του ερωτηµατολογίου στις οποίες εφαρµόστηκε, 

θεωρούνται ικανοποιητικά σε συνδυασµό µε τους σκοπούς της εργασίας. Σε ότι αφορά στον 

έλεγχο της εγκυρότητας του ερωτηµατολογίου των επισκεπτών, η κατηγορική ανάλυση σε 

κύριες συνιστώσες , έδωσε ενδεικτικά αποτελέσµατα σχετικά µε την εγκυρότητα των δοµών / 

παραγόντων των διαφόρων ερωτήσεων που συµπεριλήφθησαν στο ερωτηµατολόγιο. Στην 

περιγραφική στατιστική ανάλυση διερευνήθηκαν, όσον αφορά στο βαθµό ικανοποίησης των 

επισκεπτών από τις πηγές, στάσεις –απόψεις , µε την βοήθεια πενταβάθµιας κλίµακας Likert 

καθώς και µεταβλητές κατάφασης – άρνησης (ναι, όχι). Τα αποτελέσµατα κρίνονται ως 

αναµενόµενα και περιγράφονται µε τη χρήση στατιστικών µέσων.   

Πιο αναλυτικά , όσον αφορά την κοινωνική προσέγγιση της στάσης των επισκεπτών 

παρατηρείται ότι κατά βάση οι λόγοι που αποτελούν κίνητρο επίσκεψης είναι ψυχαγωγικοί. 

Υπάρχει αναζήτηση για δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν στη διατήρηση της υγείας, 

παρόλα αυτά οι επισκέπτες δεν περιορίζονται µόνο στη θεραπεία, την αποκατάσταση της 

υγείας, αλλά η επίσκεψη τους αποσκοπεί και στην πρόληψη , χαλάρωση και ευεξία, εν 

ολίγοις στην ποιότητα της ζωής. Παρόλα αυτά οι επισκέπτες των εν λόγω πηγών δεν είναι 

απόλυτα ικανοποιηµένοι αφού το 50% ούτε συµφωνεί ούτε διαφωνεί µε την επίσκεψη , 

γεγονός που επιβεβαιώνει ότι  οι παρούσες πηγές χρήζουν ανάγκης βελτιώσεις  των  γύρω 

εγκαταστάσεων καθώς και των προσφεροµένων υπηρεσιών και υποδοµών. 

Συγκεκριµένα , εκφράζουν την επιθυµία τους ο φυσικός περιβάλλον χώρος να µείνει 

αναλλοίωτος, ένα µεγάλο επίσης ποσοστό είναι ικανοποιηµένο από την παρεχοµένη 

συγκοινωνία , η συντριπτική πλειοψηφία όµως εκφράζει την ανάγκη για βελτίωση των 

εγκαταστάσεων .  Πηγή πληροφόρησης των επισκεπτών για την ύπαρξη των πηγών είναι 

κατά κύριο λόγο τα ταξιδιωτικά / τουριστικά πρακτορεία και σε δεύτερο βαθµό το διαδίκτυο. 

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι πηγές είναι άµεσα συνδεδεµένες µε το τοπικό τουριστικό 

προϊόν. Το µεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών απάντησε ότι επισκέφτηκε της πηγές για 

πρώτη φορά και συµφωνεί να τα συστήσει και σε άλλους προκειµένου να ζήσουν την 

εµπειρία που έζησαν οι ίδιοι.   

Στην πρώτη στάση άποψη που διερευνήθηκε σχετικά µε την περιβαλλοντική προσέγγιση οι 

επισκέπτες εκδήλωσαν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους πρωτίστως για το τοπικό περιβάλλον 

αλλά γενικότερα και για τον πολιτισµό , επιπρόσθετα εξέφρασαν την επιθυµία να δοκιµάσουν 

και την τοπική κουζίνα σε αλληλεξάρτηση µε τα τοπικά προϊόντα. 

Σε γενικές γραµµές , οι επισκέπτες των πηγών είναι ευαισθητοποιηµένοι µε το περιβάλλον, 

τόσο σε τοπικό , όσο και σε γενικό επίπεδο, καθώς εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον 
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φυσικό πλούτο της περιοχής , για τον οποίο και συµφωνούν ότι γίνεται ορθολογική χρήση 

όσον αφορά στην προστασία του φυσικού τοπίου, τη διατήρηση καθαριότητας του 

περιβάλλοντα χώρου κτλ.    

Τέλος οι ερωτώµενοι στην συντριπτική πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι οι υπάρχουσες 

υποδοµές στον χώρο των πηγών είναι παρόλα αυτά ανεπαρκείς , γεγονός που επιβεβαιώνει 

την ανάγκη για βελτίωση / δηµιουργία αυτών , καθώς αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς 

παράγοντες στον χώρο των πηγών.  

Συµπερασµατικά , η συµπεριφορά των επισκεπτών θα πρέπει να αποτελέσει βασικό άξονα 

της πολιτικής – στρατηγικής που ακολουθείται από όλους τους υπεύθυνους φορείς που 

εµπλέκονται έµµεσα ή άµεσα στη διαχείριση και προώθηση του εν λόγω "προϊόντος" , 

προκειµένου να συµβάλουν στο επιθυµητό αποτέλεσµα.  

Οι πηγές του νησιού µπορούν να δώσουν σπουδαία ώθηση στην περιοχή µε µορφή ανάπτυξης 

βασισµένη στον τουρισµό , µπορούν να συµβάλουν στη βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη της. 

Η µέχρι στιγµής λειτουργία των πηγών παρουσιάζεται να γίνεται µε σταθερή και ανοδική 

πορεία . υπάρχουν οικονοµικά καθώς και λειτουργικά προβλήµατα , αλλά γίνεται προσπάθεια 

να αντιµετωπιστούν και να επιτευχθεί οµαλή λειτουργία. Η αύξηση της επισκεψιµότητας των 

πηγών συµβάλει στην αύξηση των εσόδων του νησιού βασιζόµενα παράλληλα και στην καλή 

λειτουργία των επιχειρήσεων και στην προσέλευση επισκεπτών. Η συµµετοχή σε 

προγράµµατα τουριστικής ανάπτυξης , η προβολή , η προστασία και ανάδειξη του φυσικού 

κάλλους αποτελούν στόχους για την ανάπτυξη και την βιωσιµότητα των πηγών. Η 

προσέλευση επισκεπτών επιτυγχάνεται κατά βάση µε τη βοήθεια της προβολής τους , είτε 

µέσω του διαδικτύου, είτε µέσω της τηλεόρασης. Οι αποφάσεις που παίρνονται για 

οποιαδήποτε αλλαγή του χώρου των πηγών γίνονται µε γνώµονα την προστασία του 

περιβάλλοντος. Γενικότερη επιθυµία είναι η κινητοποίηση και σε άλλες δράσεις για 

µεγαλύτερα και αποδοτικότερα αναπτυξιακά προγράµµατα για την ανάπτυξη λουτροπόλεων , 

µε την πιο σηµαντική δράση από αυτές τη διασφάλιση του φυσικού πλούτου. 

9.2 Συµπεράσµατα  

Ο προορισµός των λουτροπόλεων περιορίζεται κυρίως για θεραπευτικούς σκοπούς. 

Εποµένως η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ιαµατικές πηγές θα πρέπει να 

γίνει πρωταρχικός σκοπός, ώστε να αποτελέσουν κέντρα έλξης τουριστών , όλων των ηλικιών 

και εισοδηµατικών σταθµών, για τους περισσότερους µήνες το χρόνο. 
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Η πολιτική για την ανάπτυξη του ιαµατικού τουρισµού πρέπει να αντιµετωπίζεται ως 

αναπόσπαστο µέρος της κοινωνικής , οικονοµικής και πολιτιστικής ζωής της κοινωνίας και ο 

σχεδιασµός για την ανάπτυξη του πρέπει να είναι ενσωµατωµένος στον γενικότερο 

προγραµµατισµό και σχεδιασµό ανάπτυξης του νησιού. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε θέση , ως πολιτικός και διοικητικός θεσµός, να αξιολογήσει 

αναπτυξιακές προτάσεις στη βάση πάντα της βιώσιµης και ισόρροπης ανάπτυξης, που θα έχει 

ως στόχο την ικανοποίηση των θεραπευτικών τουριστικών αναγκών και αναψυχής των 

τουριστών αλλά και των κατοίκων του νησιού, µε την προϋπόθεση της ενσωµάτωσης όλων 

των αναπτυξιακών προτάσεων του ιαµατικού τουρισµού στον γενικό αναπτυξιακό 

προγραµµατισµό.  

Την τοπική αυτοδιοίκηση όµως και γενικότερα την ενιαία κρατική πολιτική καθώς και την 

πολιτική των τοπικών φορέων χαρακτηρίζει η απουσία τους στην ανάπτυξη και τον 

εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 

Η συνεχής αύξηση της τουριστικής κίνησης που παρουσιάζει η µορφή του ιαµατικού 

τουρισµού συµβάλει προς την γενικότερη στροφή του πληθυσµού σε φυσικές θεραπευτικές 

αγωγές, ενώ συνδέεται άµεσα µε τις διακοπές ξεκούρασης και αναψυχής. ∆εδοµένο είναι ότι 

λόγο της µορφής του ιαµατικού τουρισµού µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην 

επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.   

Εποµένως µε την διαµόρφωση ανάλογης προσφοράς τουριστικών προϊόντων και την 

αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης και διαφοροποίησης από το 

κοινό τουριστικό προϊόν (µαζικός τουρισµός) και διαµόρφωση στην περαιτέρω ανάπτυξη 

(υποδοµές- µεταφορές κτλ) του νησιού. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α. Ατοµικά στοιχεία ερωτούµενου 

1. Φύλο : 
Άνδρας  
Γυναίκα  
 

2. Ηλικία : 
18-35 ετών 
36-45 ετών 
46-60 ετών  
Άνω των 61 ετών 
 

3. Περιοχή διαµονής: 
 

4. Επίπεδο εκπαίδευσης : 
∆ηµοτικό  
Γυµνάσιο 
Λύκειο Γενικό/Τεχνικό 
Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι 
Άλλο 
 

5. Κύρια ασχολία: 
 
 

Β. Κοινωνική προσέγγιση 
 

6. Η επίσκεψη στα λουτρά γίνεται για : 
Ψυχαγωγικούς λόγους 
Θεραπευτικούς λόγους 
Και για τούς δύο παραπάνω λόγους  
 

7. Σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένος/η από την επίσκεψη στα λουτρά:  
Συµφωνώ απόλυτα 
Συµφωνώ 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆ιαφωνώ 
∆ιαφωνώ απόλυτα 
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8. Σε ποιο βαθµό επιθυµείτε να αλλάξουν και να βελτιωθούν τα εξής: 
                                                          1             2            3             4            5 
Εγκαταστάσεις  
Υπηρεσίες 
Περιβάλλον χώρος 
Συγκοινωνίες  

Άλλο………………………………… 

 

9. Από πού µάθατε για της πηγές του νησιού: 
Από την τηλεόραση 
Από τον έντυπο τύπο 
Από το διαδίκτυο 
Από τουριστικό πρακτορείο 
Από συγγενή/φίλο/γνωστό 
Άλλο 
 
 

10. Έχετε επισκεφτεί τα λουτρά? 
Ναι  
Όχι 
 
 

11. Αν ναι , θα τα ξανά επισκεφτείτε? 
Ναι  
Όχι 
∆εν ξέρω / δεν απαντώ  
 

 
12. Θεωρείτε ότι µπορείτε να συστήσετε τα λουτρά και σε άλλους προκειµένου να τις 

επισκεφτούν? 
Συµφωνώ απόλυτα 
Συµφωνώ 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆ιαφωνώ 
∆ιαφωνώ απόλυτα 
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Γ. Περιβαλλοντική προσέγγιση 
 

13. Ενδιαφέρεστε για :                   
                                                                 1             2             3            4             5 
Τα τοπικά προϊόντα 
Την τοπική κουζίνα 
Τον τοπικό πολιτισµό 
Το τοπικό περιβάλλον  

 

14. Θεωρείτε ότι γίνεται ορθολογική χρήση των λουτρών και του περιβάλλοντα χώρου 
(προστασία φυσικού τοπίου, σωστή διαχείριση από τους τοπικούς παράγοντες) ?  
Συµφωνώ απόλυτα 
Συµφωνώ 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆ιαφωνώ 
∆ιαφωνώ απόλυτα 
 
 

15. Θεωρείτε ότι οι υποδοµές στον χώρο των λουτρών επαρκούν ? 
Συµφωνώ απόλυτα 
Συµφωνώ 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 
∆ιαφωνώ 
∆ιαφωνώ απόλυτα 
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