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Δελτίο Τύπου 29-05-2017
Θέμα: Επίσκεψη -Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών
Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας στο ξενοδοχείο Μiraggio Thermal στο
Παλιούρι Χαλκιδικής και την λουτρόπολη της Αγίας Παρασκευής
Tο ξενοδοχείο Μiraggio Thermal στο Παλιούρι Χαλκιδικής και την λουτρόπολη της
Αγίας Παρασκευής επισκέφτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου
Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας, στο πλαίσιο των τακτικών
εξορμήσεων του. Την αντιπροσωπεία του Συλλόγου αποτελούσαν ο πρόεδρος
Ανέστης Αναστασιάδης, ο αντιπρόεδρος Φώτης Γούναρης, ο ειδικός Γραμματέας
Γεράσιμος Κιφοκέρης, ο υπεύθυνος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Κώστας Μιτσιάλης,
ο υπεύθυνος προβολής των λουτροπόλεων Νίκος Ματθαίου, ο υπεύθυνος δημοσίων
σχέσεων Βασίλειος Μπαντής, και ο πρόεδρος της επιτροπής Τουρισμού Ανέστης
Βασιλειάδης.
Στο Παλιούρι την αντιπροσωπεία του Συλλόγου υποδέχτηκε η κυρία Εύα Χασάπη,
στέλεχος του ξενοδοχείου Μiraggio Thermal.
Μετά την άφιξη πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πανελλήνιου Συλλόγου αίθουσα του ξενοδοχείου, παρουσία του manager της
επιχείρησης Μiraggio Thermal Πολυνείκη Πούλιου.
Η συνεδρίαση άρχισε με την ενημέρωση του πρόεδρου του συλλόγου Ανέστη
Αναστασιάδη για τους αγώνες και τους στόχους του συλλόγου εδώ και 12 χρόνια.
Στην συνέχεια ο κ. Πούλιος ενημέρωσε την αντιπροσωπεία για την λειτουργία του
συγκροτήματος, τον κόσμο που εργάζεται και τους στόχους αυτής της μονάδας που
όπως τόνισε, θέλουν να είναι πρότυπο ανάπτυξης όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και
για την Ευρώπη. Περιέγραψε την λειτουργία των διαφόρων τμημάτων του
συγκροτήματος, ενημέρωσε για οικονομικά θέματα (κόστος διανυκτέρευσης,
φαγητού, χρήσης spa κ.λπ.).
Στην συνέχεια, από πλευράς του συλλόγου, ο κ. Αναστασιάδης κατέθεσε προτάσεις
σχετικά με το κόστος για τους Έλληνες λουόμενους, την συνεργασία με την
λουτρόπολη της Αγίας Παρασκευής, το λουτρικό επίδομα, την πρωτοβάθμια
περίθαλψη και την πραγματοποίηση ημερίδας στο τέλος της σεζόν, με την
συνεργασία εκτός από το Miraggio Thermal, του Δήμου Κασσάνδρας και της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .
Στην συνέχεια το Δ.Σ. εξέτασε τα υπόλοιπα θέματα την ημερήσιας διάταξης και
αποφάσισε να μην διακοπεί η συνεργασία με τα λουτρά Κυλλήνης, και να
πραγματοποιηθεί ημερίδα στο τέλος της τουριστικής περιόδου, (αρχές Οκτωβρίου).
Επίσης, αποφασίστηκε, να συνεχιστεί η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο
Ιαματικών Πηγών, ενώ την ευθύνη των επαφών ανέλαβε ο Κώστας Μιτσιάλης.
Τέλος, αποφασίστηκε η συνέχιση των επισκέψεων σε Ελληνικές και Ευρωπαϊκές
λουτροπόλεις και η πραγματοποίηση επίσκεψης στα ιστορικά λουτρά της Νισύρου.
Την ευθύνη των επαφών ανέλαβε ο Βασίλης Μπαντής.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ακολούθησε ξενάγηση από τον κ. Πούλιο, στις
ξενοδοχειακές και στις λουτρικές εγκαταστάσεις.
Επίσκεψη Αγία Παρασκευή
Στη συνέχεια η αντιπροσωπία, αναχώρησε για την επομένη επίσκεψη της, στα
Λουτρά της Αγίας Παρασκευής, όπου την υποδέχτηκε ο γενικός διευθυντής και
εργαζόμενοι της λουτρόπολης.
Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους της λουτρόπολης, όπου διαπιστώθηκε ότι
σχεδόν όλοι ανακαινίστηκαν. Το προεδρείο του Συλλόγου υποσχέθηκε να βοηθήσει
στην προβολή της λουτρόπολη, αν και οι περισσότεροι λουόμενοι, όπως τόνισε ο
γενικός διευθυντής, είναι Ρώσοι.
Κατόπιν ακολούθησε γεύμα εργασίας στο εστιατόριο της Αγίας Παρασκευής
«Καπετάνιος», που εδώ και πολλά χρόνια οι ιδιοκτήτες του αγωνίζονται και αυτοί για
την ανάπτυξη της περιοχής και των λουτρών.
Υ.Γ. Επισυνάπτουμε τις προτάσεις του Συλλόγου προς τους αρμοδίους.
Προτάσεις
Προτάσεις του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και
Λουτροπόλεων Ελλάδας, που διατυπώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Miraggio
Thermal στο Παλιούρι Χαλκιδικής στις 24/5/2017
Η μεγάλη σύγχρονη μονάδα του Miraggio thermal, που αναπτύσσεται σε έκταση
300 περίπου στρεμμάτων, με πολύ μεγάλο μέτωπο στην παραλία, εξυπηρετεί και
προβάλλει συνεχώς σε όλα τα Μ.Μ.Ε. τον θαλάσσιο και Ιαματικά θεραπευτικό
τουρισμό.
Εμείς ως πανελλαδικός φορέας, ζητούμε την διασφάλιση της πρόσβαση στην
ιαματική πηγή του Miraggio Thermal αλλά και πανελλαδικά σε όλες τις
λουτροπόλεις, όλων των πολιτών.
Προτείνουμε προς την διοίκηση του Miraggio Thermal να ξαναδεί το θέμα της
κατάργησης του ποσού για την είσοδο στο ξενοδοχείο, και κυρίως αυτό να ισχύει για
τους συνανθρώπους μας που θέλουν να κάνουν ιαματικό τουρισμό για την υγεία και
την ευεξία τους. Επίσης, και για όλους τους υπόλοιπους που θέλουν να κάνουν χρήση
του θαλάσσιου χώρου, θα πρέπει αυτός να είναι προσβάσιμος χωρίς κόστος εκ
μέρους του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο για μία χρήση των λουτρικών
εγκαταστάσεων ζητά από κάθε λουόμενο 40 ευρώ, θεωρούμε ότι αυτή η τιμή είναι
υψηλή και προτείνουμε τουλάχιστον για τους Έλληνες το κόστος να είναι 15 ευρώ
Προτείνουμε, επίσης, προς την διοίκηση του Miraggio Thermal, το κόστος των
γευμάτων μετά τα μπάνια να είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική οικονομική
πραγματικότητα.
H επίσκεψή μας για 2η φορά σε αυτήν την μονάδα εντάσσεται στην λογική της
υποστήριξης της ανάπτυξης αλλά και την προβολή, πάντα με κοινωνικά κριτήρια. Οι
επενδύσεις πρέπει να μην αποκλείουν αλλά να στοχεύουν και στους οικονομικά
ασθενέστερους.
Προτείνουμε, επίσης, στο Miraggio Thermal να συνεργαστεί με την παρακείμενη
λουτρόπολη της Αγίας Παρασκευής. Έτσι, με αυτό τον τρόπο θα έχουμε στην
Χαλκιδική μια ζώνη θεραπευτικού τουρισμού Παλιούρι -Αγία Παρασκευή που θα
είναι ό,τι καλύτερο και για τις δύο λουτροπόλεις. Να θυμίσουμε ότι και οι δύο

περιοχές ανήκουν στον Δήμο Κασσάνδρας και αυτή την πρότασή μας θα πρέπει να
την δει και ο Δήμος.
Προτείνουμε στην κυβέρνηση να ασχοληθεί αρμοδίως με το θέμα της εφαρμογής της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και στον τομέα του θεραπευτικού τουρισμού, που είναι
μεν για ευεξία, αλλά αφορά θέματα υγείας. Στο πλαίσιο αυτό το κόστος της
πρόσβασης σε όλες τις λουτροπόλεις θα πρέπει να το επωμίζονται τα ασφαλιστικά
ταμεία.
Τέλος, ζητούμε από την κυβέρνηση με την αναγνώριση των ιαματικών πηγών να
προσδιορίζεται και τι ακριβώς θεραπεύει η κάθε πηγή.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν και οι γιατροί να
στέλνουν τους λουόμενους στην κατάλληλη λουτρόπολη.
Ο πρόεδρος
Ανέστης Αναστασιάδης
Ευχαριστούμε για την προβολή, τη μετάδοση και την δημοσίευση.
Για το Γραφείο Τύπου
Αχιλλέας Μεταλούλης
Τηλ. επικ. 6944440224
axmetaloulis@gmail.com

