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Ο Θεραπευτικός τουρισμός για την Ελλάδα είναι ότι καλύτερο γιατί είναι συνεχής
τουρισμός για την χώρα μας .
Το παλιό αρμόδιο υπουργείο Τουρισμού για τον θεραπευτικό τουρισμό μέχρι στιγμής
μάλλον δεν ασχολήθηκε καθόλου με το νέο τρόπο ανάπτυξης.
Σήμερα από πλευράς κυβέρνησης δεν γνωρίζουμε ποιος έχει την αρμοδιότητα σε
αυτόν τον τομέα και ελπίζουμε να έχουμε επιτέλους κάποια απάντηση αν
ενδιαφέρονται σοβαρά για την ανάπτυξη και μάλιστα με την επιχειρούμενη με τόσο
ενδιαφέρον πράσινη ανάπτυξη.
Διαβάζοντας επίσης τον «Καλλικράτη» δεν υπάρχει λέξη για το που θα πάνε αυτές
οι αρμοδιότητες σχετικά με την ανάπτυξη και τη λειτουργία των λουτροπόλεων.
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Θέλουμε επίσης να γνωστοποιήσουμε στο το κοινό ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας ενημερώνει με διάφορα μέσα ότι η
λουτρική περίοδος δεν διακόπτεται αν και έχουμε μπροστά μας εκλογές. Αυτό δεν
εμποδίζει τις Λουτροπόλεις σε όλη την Ελλάδα να είναι ανοικτές και να προσφέρουν
στους λουόμενους τη χαρά του θεραπευτικού τουρισμού.
Επίσης πληροφορούμε, κυρίως τη Νεολαία μας, ότι σχεδόν όλες οι λουτροπόλεις
εκτός από ελάχιστες θα είναι ανοικτές και σας περιμένουν όπως τα λουτρά
Αγκίστρου, λουτρά Σιδηροκάστρου , λουτρά Απολλώνιας, λουτρά Λαγκαδά με τις
νέες εγκαταστάσεις του, Λουτρά Αριδαίας, Καμένα Βούρλα και το ξενοδοχείο Silla
Αιδηψού. Η κεντρική λουτρόπολη της Αιδηψού δεν θα είναι ανοικτή όλο τον χρόνο
κόντρα στη λογική του φορέα τουριστικά Ακίνητα που είναι υπεύθυνα για την
λειτουργία της.
Επίσης θα παραμείνουν ανοικτά τα Λουτρά Τραϊανούπολης του δήμου
Αλεξανδρούπολης , τα λουτρά Πλατυστόμου , Σμοκόβου, Μεθάνων ενώ τα λουτρά
Αμάραντου και Καβάσιλα θα είναι ανοικτά μόνο τα Σαββατοκύριακα.
Ανοικτές θα είναι οι λουτροπόλεις Λουτρακίου Περαχώρας Κορίνθιου καθώς και σε
όλα τα Νησιά μας και κυρίως στη Λέσβο oπου εκεί έχουμε για κάθε Δήμο και μια
λουτρόπολη που σας περιμένει.
Σχετικά με τα λουτρά της Θέρμης του δήμου Θεσσαλονίκης έχουν κλείσει εδώ και
δύο χρόνια προς δόξα του αποχωρούντος δημάρχου Θεσσαλονίκης.
Επίσης κλειστά θα είναι και τα λουτρά της Κύθνου, Νιγρίτας, Υπάτης, Θερμοπυλών,
Ελευθερών Καβάλας ως και τα Λασπόλουτρα Κρηνίδων, αν και γίνονται τεράστιες
προσπάθειες να λειτουργήσουν όλο τον χρόνο. Επιπλέον κλειστά θα είναι τα λουτρά
Αμουδάρας του δήμου Άργους Ορεστικού και τα λουτρά Παρανεστίου που μέχρι
σήμερα παραμένουν αναξιοποίητα.
Ανοικτά θα είναι τα λουτρά της Αγίας Παρασκευής του δήμου Παλλήνης, τα οποία
συνδυάζουν λουτρά και θάλασσα.
Άλλες λουτροπόλεις που γειτνιάζουν με τη θάλασσα και που συνδυάζουν και αυτές
θάλασσα και λουτρά είναι τα λουτρά Σαμοθράκης, Λουτρά Ελευθερών Καβάλας,
Λουτρά Αιδηψού, Λουτρά Περαχώρας, Λουτρά Καμένων Βούρλων και σε όλες τις
λουτροπόλεις στα Νησιά μας π.χ. της Νησίρου κ.λπ.
Τέλος, καλούμε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει το τοπίο με το ποιος επιτέλους θα
είναι ο φορέας σχετικά με τη λειτουργία των λουτροπόλεων, γιατί πολλές
λουτροπόλεις είναι δημοτικές επιχειρήσεις, αρκετές έχουν γίνει Α.Ε., άλλες ανήκουν
λειτουργικά στα τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., ενώ άλλες έχουν κατά καιρούς περάσει
σε ιδιωτικά χέρια με αποφάσεις όχι και τόσο διαφανείς.
Ένα τεράστιο πρόβλημα είναι η αναγνώριση των ελληνικών λουτροπόλεων που η
κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο δεν ασχολήθηκε καθόλου. Άλλο ένα θέμα είναι αν ο
Νόμος Πετραλιά του 2006 θα πρέπει να εφαρμοστεί, γιατί σήμερα σχεδόν οι πάντες
θεωρούν αυτόν το Νόμο ανεφάρμοστο για λόγους που έχουν πολλές φορές ειπωθεί
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Άρα εφόσον αυτός ο νόμος είναι ανεφάρμοστος το δικό μας ερώτημα είναι αν το
αρμόδιο υπουργείο θα κάνει μερικές τροποποιήσεις για να μπορέσουν όσοι στο εξής,
θα θελήσουν να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο να γνωρίζουν το πώς θα
αναπτύξουν τις λουτροπόλεις και με ποιο νόμο.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος

Ανέστης Αναστασιάδης

Ο Γ. Γραμματέας

Αχιλλέας Μεταλούλης

Υ.Γ. Φωτογραφικό υλικό στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας www.loutropoleis.com
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