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Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Νέας Υόρκης  

  
 

          

 
ΘΕΜΑ: Διημερίδα «Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα» (Νέα Υόρκη, 29 – 30/10/2016). 

 

Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 29 – 30/10/2016, στο «Σταθάκειο Κέντρο» Νέας Υόρκης, συνέδριο με 

τίτλο «Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα». 

Διοργανωτές του συνεδρίου ήταν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), ο Ιατρικός Σύλλογος 

Αθηνών (Ι.Σ.Α.) και η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης (Ο.Ε.Σ.Μ.Ν.Υ.). Τη 

διοργάνωση υποστήριξαν ελληνικές εταιρείες από τον χώρο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών, όπως το «Ιατρικό 

Κέντρο Αθηνών», η “Genesis Athens Clinic”, η “EuroDentica”, η “Dr. Boukouvalas” και το «Οφθαλμολογικό 

Ινστιτούτο Αθηνών Α.Ε. – Ο.Μ.Μ.Α.». 

Στη διημερίδα παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ν. Ξυδάκης, ο Γεν. Πρόξενος 

της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, κ. Κ. Κούτρας, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 

Αθηνών (Ι.Σ.Α.), κ. Γ. Πατούλης, ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Μ.Ν.Υ., κ. Π. Γαλάτουλας, ο Πρόεδρος του “Hellenic 

Medical Society of New York”, κ. Γ. Λιακέας, επιφανή μέλη της  ελληνοαμερικανικής επιστημονικής και 

επιχειρηματικής κοινότητας και της χώρας μας, καθώς και εκπρόσωποι Ομοσπονδιών και Συλλόγων, των 

Μ.Μ.Ε. και ελληνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών. 

Στη διημερίδα χαιρετισμό απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο κ. Αναπληρωτής Υπ.Εξ. και ο Γεν. Πρόξενος 

της Ελλάδος στη Νέας Υόρκη. Αμφότεροι τόνισαν το υψηλότατο επίπεδο τόσο του ιατρικού εξοπλισμού και της 

εν γένει υλικοτεχνικής υποδομής στη χώρα μας, όσο και –κυρίως– του ιατρικού προσωπικού, το οποίο ουδόλως 

υπολείπεται αυτού ανταγωνιστριών χωρών. Ο κ. Αναπληρωτής Υπ.Εξ. υπογράμμισε επίσης τις σημαντικότατες 

προοπτικές που παρουσιάζει η χώρα μας στον τομέα του ιατρικού τουρισμού, ο οποίος μπορεί κάλλιστα να 

αποτελέσει κλάδο αιχμής, στο πλαίσιο εκπόνησης ενός νέου αναπτυξιακού σχεδίου για τη χώρα μας και την 

ανάγκη παρεμβάσεων σε θεσμικό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του εν λόγω τομέα. 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διημερίδας, υπολογίζεται ότι 

δαπανώνται παγκοσμίως, σε ετήσια βάση, περί τα 20 – 30 δισ. δολ. ΗΠΑ για υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού, 

ενώ περίπου 5.000.000 ασθενείς μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες προς αναζήτηση ιατρικών υπηρεσιών, 

πραγματοποιώντας κατά κεφαλή δαπάνη ύψους 4.000 δολαρίων κατά μέσο όρο. Επιπλέον, άνω του 1,5 

εκατομμυρίου Αμερικανών πολιτών επισκέφθηκαν το 2016 άλλες χώρες για υπηρεσίες υγείας, μεταξύ των 

οποίων η Κόστα Ρίκα, η Κολομβία και το Εκουαδόρ, ενώ το επόμενο έτος (2017) εκτιμάται ότι το 3 – 4% του 

παγκόσμιου πληθυσμού θα μεταβεί σε τρίτες χώρες για τη λήψη ιατρικών υπηρεσιών. 

Η χώρα μας, παρά τα σημαντικότατα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, δεν έχει εισέτι επιτύχει 

να τα αναδείξει και να αποσπάσει μερίδιο στην εν λόγω ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά τουριστικού προϊόντος, 

τη στιγμή που άλλες χώρες, όπως οι Η.Π.Α. (διεθνώς πρωτοπόρες), η Ινδία, η Τουρκία και το Ισραήλ έχουν 

επενδύσει σημαντικούς πόρους και έχουν παρουσιάσει σημαντική πρόοδο, με πολλαπλά οφέλη για τις 

οικονομίες τους. Υπογραμμίστηκε, εν προκειμένω, ότι καθοριστικής σημασίας στη λήψη υπηρεσιών υγείας 

είναι ο λόγος ποιότητα/τιμή, στον οποίο η χώρα μας διαθέτει σημαντικότατο πλεονέκτημα. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και Πρόεδρος του Ι.Σ.Α., κ. Γ. Πατούλης αναφέρθηκε στην 

ανάγκη εκπόνησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης προώθησης του ιατρικού τουρισμού, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα 

μας διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσει ιατρικούς επισκέπτες/τουρίστες στους 

τομείς της πλαστικής χειρουργικής, των καρδιολογικών, οδοντιατρικών, οφθαλμολογικών επεμβάσεων, της 

εξωσωματικής γονιμοποίησης, της ρομποτικής και της ευεξίας (“spas”). 

Τα οφέλη για τη χώρα μας θα μπορούσαν, κατά τον κ. Πατούλη, να είναι πολλαπλά, όπως επί 

παραδείγματι, η ανάδειξη της Ελλάδας ως προσφιλούς προορισμού “city-break”, η τόνωση της εισροής 

τουριστικού συναλλάγματος, η διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, η προσέλκυση 

επενδύσεων στον νέο, πολλά υποσχόμενο κλάδο, η προσέλκυση υψηλής εισοδηματικής στάθμης τουριστών και 

τα πολλαπλασιαστικά οφέλη σε άλλους συναφείς κλάδους, όπως η φαρμακοβιομηχανία. 
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Ο κ. Πατούλης συνέχισε την ομιλία του υπογραμμίζοντας τους παράγοντες που καθιστούν τη χώρα μας 

ιδανική για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι: 

1) Το υψηλό επίπεδο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 
2) Οι υψηλού επιπέδου υποδομές. 
3) Το συγκριτικά χαμηλό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
4) Το γενικότερο ευνοϊκό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον που επιτρέπει την ασφαλή και ευχάριστη 

παραμονή στη χώρα μας για εκτενέστερη χρονική περίοδο, οσάκις κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο ή 

επιθυμητό. 
Ο κ. Πατούλης ολοκλήρωσε την ομιλία του υπογραμμίζοντας ότι ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να 

αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης και εξόδου της χώρας μας από την οικονομική κρίση, διότι μόνο με μέτρα που 

ευνοούν την ανάπτυξη είναι, εν τέλει, εφικτή η οριστική έξοδος από αυτήν. 
  Ακολούθησαν παρεμβάσεις εκπροσώπων εταιρειών του κλάδου της υγείας, κοινός παρονομαστής των 

οποίων ήταν το πολύ υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, το έμπειρο, διεθνώς καταξιωμένο ιατρικό 

προσωπικό και η παρουσίαση δύσκολων ιατρικών περιστατικών που καταδεικνύουν ότι η χώρα μας 

συγκαταλέγεται, ως πρωτοπόρος, μεταξύ των κορυφαίων σε διεθνές επίπεδο, στον τομέα της πλαστικής 

χειρουργικής, των οφθαλμολογικών επεμβάσεων, της ρομποτικής χειρουργικής και της εξωσωματικής 

γονιμοποίησης. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με βράβευση και επίδοση αναμνηστικών πλακετών και δώρων μεταξύ 

εκπροσώπων φορέων και οργανώσεων που παρέστησαν και/ή συνδιοργάνωσαν τη διημερίδα. 

 

 

 
Nέα Υόρκη, 3 Νοεμβρίου 2016 


