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Δελτίο Τύπου 27-4-2016
Θέμα: Επίσκεψη στα λουτρά Σιδηροκάστρου και Αγκίστρου και το εργοστάσιο
εμφιάλωσης «Μπέλλες»
Επίσκεψη στα λουτρά Σιδηροκάστρου και Αγκίστρου Σερρών και το εργοστάσιο
εμφιάλωσης «Μπέλλες», πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Συλλόγου
Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του προέδρου της επιχείρησης
«Μπέλλες», μιας από τις πιο σύγχρονες βιομηχανίες εμφιάλωσης νερού στην χωρά
μας, Παναγιώτη Άκογλαν που είναι και μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου μας.
Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο πρόεδρος Ανέστης Αναστασιάδης, οι
αντιπρόεδροι Αχιλλέας Μεταλούλης και Φώτης Γούναρης, ο ειδικός γραμματέας
Γεράσιμος Κυφοκέρης, ο ταμίας Βασίλειος Μπαντής, ο υπεύθυνος ηλεκτρονικής
προβολής Νίκος Ματθαίος, το μέλος του Δ.Σ. Ανέστης Βασιλειάδης και ο
αντιπρόεδρος της επιτροπής τουρισμού Ντίνος Γκουτσέλης. Στην επίσκεψη στα
λουτρά Σιδηροκάστρου καλέστηκε και παραβρέθηκε ο επιστημονικός συνεργάτης και
πρώην μέλος του Δ.Σ. Ηλίας Σαχπατσίδης.
Λουτρά Σιδηροκάστρου
Η πρώτη επίσκεψη έγινε στα λουτρά Σιδηροκάστρου, οπού την αντιπροσωπεία
υποδέχτηκε ο πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης «ΣΙΝΤΙΚΗ Δ.Α.Ε» που
διαχειρίζεται τα λουτρά Σιδηροκάστρου, Χρήστος Παππάς και ο εντεταλμένος
σύμβουλος της επιχείρησης Δημήτρης Καπουκρανίδης.
Το προεδρείο της λουτρόπολης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τους στόχους της
νέας διοίκησης της λουτρόπολης, τα μετρημένα βήματα για την αποπληρωμή των
υποχρεώσεων της επιχείρησης, και την αδυναμία της λουτρόπολης να ολοκληρώσει
τις νέες εγκαταστάσεις, που εδώ και χρόνια παραμένουν ημιτελής.
Ενημέρωσαν, επίσης, για τα γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
αναφορικά με την φροντίδα του εξωτερικού χώρου της λουτρόπολης.
Από την πλευρά του πανελληνίου συλλόγου ο πρόεδρος ενημέρωσε για τους στόχους
του συλλόγου και παρέδωσε τον απολογισμό του συλλόγου. Ενημέρωσε, επίσης για
την επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης, σχετικά με την νέα νομοθετική
πρωτοβουλία για την ανάπτυξης των ελληνικών λουτροπόλεων, καθώς και για την
ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού για το ποιες λουτροπόλεις αναγνωριστήκαν
και ποιες θα αναγνωριστούν από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου.
Ο κ. Αναστασιάδης επεσήμανε την ανάγκη της επίλυσης του ζητήματος πρόσβασης
της λουτρόπολης από τους λουόμενους με δημόσια συγκοινωνία, καθώς και της
σύνδεσης της με την έδρα του δήμου και τις γύρο περιοχές. Τόνισε, τέλος την ανάγκη
της τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων στο εθνικό και τοπικό δίκτυο.

Ακολούθησε ξενάγηση σε όλους τους χώρους των λουτρών, όπου διαπιστώθηκε ότι
οι λουτρικές και ξενοδοχειακές υποδομές είναι σε καλό επίπεδο.
Στην συνέχεια η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε τις νέες εγκαταστάσεις, η ολοκλήρωση
των οποίων χρονίζει, με αποτέλεσμα να φθείρονται, παρότι ξοδεύτηκαν εκατομμύρια
ευρώ.
Ο κ. Αναστασιάδης, τόνισε ότι το Δ.Σ. θα ασχοληθεί πιο έντονα με όλες τις
επενδύσεις σε λουτροπόλεις, όπου επενδύθηκαν χρήματα και υπάρχει εγκληματική
στασιμότητα στην ολοκλήρωση των επενδύσεων.
Επίσκεψη στο Άγκιστρο
Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Συλλόγου επισκέφτηκε στο Άγκιστρο
την βιομηχανία εμφιάλωσης νερού «Μπέλλες». Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας
Παναγιώτης Άκογλαν ενημέρωσε ότι τα προϊόντα της επιχείρησης κυκλοφορούν σε
όλη την Ελλάδα, ενώ η δυναμικότητα παραγωγής ξεπερνά τις 13 χιλιάδες φιάλες την
ώρα.
Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας, ενώ από
την επιχείρηση προσφερθήκαν προϊόντα σε όλη την αντιπροσωπεία.
Λουτρά Αγκίστρου
Στην συνεχεία η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στα λουτρά Αγκίστρου από τον
πρόεδρο της λουτρόπολης Λευτέρη Πάδα. Ακολούθησε ενημέρωση για τα τρέχοντα
προβλήματα της λουτρόπολης, την διαδικασία αναγνώριση και τα προβλήματα που
προκύπτουν για το συγκρότημα των λουτρών αλλά τους επαγγελματίες της περιοχής.
Οι λουτρικές εγκαταστάσεις είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ η πρόσβαση από τη
Θεσσαλονίκη με το νέο οδικό δίκτυο είναι πολύ εύκολη.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με φιλικό γεύμα στο εστιατόριο του ξύλινου ξενοδοχείου,
που είναι ένα κόσμημα για την περιοχή, προσφορά του Παναγιώτη Ακογλαν προς το
Δ.Σ.
Τα μέλη του ΔΣ. ευχαρίστησαν τον κ. Άκογλαν για την προσφορά του γεύματος προς
τα μέλη του Δ.Σ. και του ευχηθήκαν καλές δουλειές στην επιχείρηση του.
Ευχαρίστησαν, επίσης τον κ. Πάδα και υποσχεθήκαν την συμπαράσταση του
πανελληνίου συλλόγου μας για τους αγώνες που κάνει σχετικά με την ανάπτυξη της
λουτρόπολης και όλης της περιοχής.
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