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Δελτίο Τύπου 5-2-2018
Οι εξελίξεις στον θεραπευτικό τουρισμό το 2017 και οι εκκρεμότητες για τη νέα
χρονιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της πανηγυρικής συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων
Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην κοσμική ταβέρνα Θερμαϊς στη Θέρμη της
Θεσσαλονίκης.
Κατά την συνεδρίαση ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ανέστης
Αναστασιάδης έκανε μια εκτενή ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στις
ελληνικές λουτροπόλεις, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της αναγνώρισης,
καθώς και στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές από αυτές.
Υπογράμμισε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά και της περικοπής του
λουτρικού επιδόματος.
Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου έκανε αναφορά στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα λουτρά Πλατύστομου και τα λουτρά Μεθάνων, τα οποία έβαλαν
λουκέτο, τα λασπόλουτρα Πικρολίμνης, τα λουτρά Απολλώνιας, τα λουτρά
Σιδηροκάστρου κ.α. Τόνισε, επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές
άλλες λουτροπόλεις που δεν αξιοποιούνται εδώ και χρόνια, αν και έχουν ενταχτεί για
αξιοποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ. Στην κατηγορία εντάσσονται τα ιαματικά λουτρά,
Αιδηψού, Πλατύστομου, Καμένων Βούρλων (δύο ακίνητα), Θερμοπυλών, Υπάτης
και Κύθνου.
Σημείωσε, τέλος, ότι το 2017 ευχάριστη έκπληξη για τους εμπλεκόμενους με τον
ιαματικό τουρισμό, αποτέλεσε η θετική κατάληξη του διαγωνισμού των λουτρών
Ελευθέρων Καβαλάς, για τα οποία βρέθηκε επενδυτής, ο οποίος κατέθεσε πρόσφορά
για την αξιοποίηση τους.
Μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης συνεδρίασης ακολούθησε φιλικό δείπνο και η
κοπή της πίτας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ευχαριστούμε για την προβολή, τη μετάδοση και την δημοσίευση.
Για το Γραφείο Τύπου
Αχιλλέας Μεταλούλης
Τηλ. επικ. 6944440224
axmetaloulis@gmail.com
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Θεσσαλονίκη 31.1.2018
Αγαπητoί φίλοι και συνεργάτες του συλλόγου μας

«χώρος εκδήλωσης θέρμη θερμαις»

Κάθε χρόνο στον απολογισμό μας ενημερώνουμε τον κόσμο και τα μέσα ενημέρωσης μέσα από
την καθιερωμένη μας εκδήλωση τι κάναμε και αν αυτό που κάνουμε και προσφέρουμε κάτι εδώ και
χρόνια .
Η απάντηση είναι, ότι μαζί με άλλους φορείς μάλλον κάτι καταφέραμε πάνω σε ένα αντικείμενο που
σε όλο τον κόσμο ανθεί, ενώ στην Ελλάδα προσπαθούμε μέσα από τα χίλια προβλήματα που έχει η
χώρα μας και εμείς με τον αγώνα μας εδώ και 13 χρόνια, να δώσουμε κάτι για την ανάπτυξη των
ελληνικών λουτροπόλεων σε όλους τους τομείς.
Στόχος είναι, να δώσουμε δουλειά σε χιλιάδες ανθρώπους, να συμβάλουμε για την Υγεία και την
αποθεραπεία ασθενειών με την λουτροθεραπεία, την πόση-θεραπεία, Λάσπο-θεραπεία και άλλες
μορφές που προσφέρουν οι ελληνικές λουτροπόλεις .
Άλλος στόχος μας είναι, αν αξιοποιήσουμε σωστά τα ζεστά νερά που αποτελούν τον πλούτο της
φύσης και εάν μπορούμε να προσφέρουμε θέρμανση σε χιλιάδες στρέμματα για θερμοκήπια κλπ
Μόνιμες προτάσεις μας είναι, όπως γίνετε σε κάθε χώρα της Ευρώπης να θερμάνουμε χώρους με
το ζεστό νερό για να θερμάνουμε τα σπίτια μας, τα εργοστάσια μας, τα νοσοκομεία μας η και τα
σχολεία μας, στο πλαίσιο που λειτουργεί και η τηλεθέρμανση στη Δυτική Μακεδονία, μιας που σε 700
μέρη της Ελλάδας αναβλύζουν αυτά τα ζεστά νερά, που τα περισσότερα είναι και ιαματικά και
μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας μας
Αυτοί αγαπητοί φίλοι, είναι κάποιοι από τους στόχους του συλλόγου μας, γιατί τα ιαματικά νερά,
είναι ένας τεράστιος πλούτος της χωράς μας και που είναι εντελώς δωρεάν και θα πρέπει να τον
εκμεταλλευτούμε – αξιοποιήσουμε.
Το 2017 δεν κάναμε κάτι ποιο σημαντικό από τα προηγούμενα χρόνια άλλα εκείνο που μας
βασανίζει και νομίζω και τους δήμους, άλλα θα πρέπει και την κάθε κυβέρνηση, είναι το πώς θα
μπορέσουμε διοικητικά αυτές τις μονάδες να τις προωθήσουμε γιατί πολλές φορές αυτές τις μονάδες
χρεοκοπούν ακόμη και από τους δήμους και ιδιώτης που πολλές φορές δεν τα κατάφεραν.
Παραδείγματα έχουμε αρκετά στην κακή λειτουργία πολλών λουτροπόλεων, αν και η δικαιολογία
είναι ότι υπάρχει η οικονομική κρίση και με αυτό το σκεπτικό έχουμε το κλείσιμο δυο σημαντικών
λουτροπόλεων το 2017 όπου και επενδύθηκαν αρκετά εκ. Ευρώ.

Είναι τα Λουτρά Πλατύστομου με ξενοδοχείο πέντε αστέρων και με σύγχρονες εγκαταστάσεις και
όμως αυτός που χρόνια την είχε αυτήν την λουτρόπολη έριξε κανόνι .
Το θέμα δεν είναι ότι έκλεισε, αλλά από εδώ και πέρα, θα είναι η προφύλαξη αυτής της περιουσίας,
τώρα που πλέων είναι στα χέρια κρατικού φορέα και να μην μπούνε μέσα σε αυτόν τον χώρο
άγνωστοι και την καταστρέψουν, μια που έχουμε κακή εμπειρία από άλλες λουτροπόλεις.
Άλλη μια μονάδα είναι τα Λουτρά Μεθάνων που και αυτή έβαλε λουκέτο και ελπίζουμε και αυτή να
μην καταστραφεί .
Ένα άλλο φαινόμενο είναι ότι κάνουμε αγώνα για ανάπτυξη και όταν την κάνουμε σε κάποια
λουτρόπολη έχουμε ένα παράξενο αποτέλεσμα
από κατοίκους της περιοχής που αντί να
αγκαλιάσουν αυτές τις ευκαιρίες, κάνουν το αντίθετο. Μεσολαβούν κάποια μικροσυμφέροντα και
σαμποτάρουν την όλη επένδυση, για να μην δουλέψει η νέα μονάδα όπως π.χ. τα Νέα Λουτρά του
Δήμου Βόλβης, Λουτρά Απολλώνιας που ξοδεύτηκαν 24.000.000 Ευρώ και όμως αυτή η λουτρόπολη
καταστράφηκε κατά 70% μπροστά στα μάταια του Δήμου και των κατοίκων της περιοχής, άλλα και
της Τράπεζας Πειραιώς που είναι ο κύριος μέτοχος αυτής της μονάδας.
Άλλο τεράστιο θέμα που και εκεί ξοδεύτηκαν χιλ. Ευρώ, είναι η νέα ξενοδοχειακή μονάδα στα
Λουτρά Σιδηροκάστρου, μιας που και αυτή η μονάδα ένα 50% έχει καταστραφεί και κυρίως οι
διάφορες εσωτερικές εγκαταστάσεις, Τα χρήματα που ξοδεύτηκαν, περίπου 600.000 Ευρώ και
μέχρι σήμερα αυτή η ξενοδοχειακή μονάδα δεν λειτούργησε, Ενώ οι λουτρικές εγκαταστάσεις της
λουτρόπολης Σιδηροκάστρου είναι τέλειες από πάσης πλευράς.
Άλλη λουτρόπολη, που είχε τις παλιές εγκαταστάσεις από τον ΕΟΤ, είναι τα λουτρά Ελευθερών
Καβαλάς που είναι υπεύθυνη η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας. Μέσα σε λίγους μήνες ένας
ολόκληρος πλούτος, τα Λουτρά και τα κτίσματα που υπήρχαν μέσα στον χώρο των λουτρών,
καταστράφηκαν 100% και το μόνο παρήγορο για αυτήν την λουτρόπολη, είναι ότι βρέθηκε ένας
ιδιώτης από την Δράμα που θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης αυτής της Λουτρόπολης.
Δεν γνωρίζουμε τι είδους ανάπτυξη θα κάνει και τι κεφάλαια θα Βάλει σε αυτήν την λουτρόπολη, αλλά
ελπίζουμε ότι θα κάνει κάτι καλό μήπως και δώσει ζωή σε όλη την περιοχή, μιας και η θάλασσα από
τα λουτρά απέχει μόλις 700 μέτρα.
Μία ακόμη Λουτρόπολη που θέλει ανάπτυξη και την ευθύνη την έχει το ΤΑΙΠΕΔ, είναι τα Λουτρά
Θερμοπυλών και σε αυτά τα λουτρά κατοικούν σήμερα προσφυγές και δεν ξέρουμε αν η παραμονή
τους θα είναι εκεί για πολλά χρόνια .
Άλλη Λουτρόπολη είναι τα λουτρά της Κύθνου, μια ιστορική λουτρόπολη διπλά στην θάλασσα και
αυτή περιμένει από το ΤΑΙΠΕΔ να βρεθεί κάποιος επενδυτής για την ανάπτυξη της, μιας που σήμερα
λειτουργεί μόνο κάθε καλοκαίρι για δύο μήνες και μάλιστα με μια μόνο υπάλληλο.
Επίσης τα λουτρά του Δήμου στο Παρανέστι Δράμας, που από τον Δήμο τα λουτρά απέχουν γύρω
στα 25 χιλιόμετρα μέσα στο καταπράσινο δάσος και αυτή η λουτρόπολη με τις γνώστες παράγκες της
κυνηγών δεν λέει να αξιοποιηθεί.
Την χρονιά που μας πέρασε, κάναμε παρεμβάσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις για όλα αυτά τα
θέματα, αλλά δυστυχώς έχουμε και την οικονομική κρίση που είναι και πολιτική και όλα αυτά δύσκολα
βρίσκουν κάποια λύση.
Εδώ θέλουμε να σας ενημερώσουμε με την σημερινή μας εκδήλωση, για κάποιες σημαντικές
προτάσεις που κάναμε μέσα στην χρονιά του 2017 .
Προτείναμε στο Υπουργείο Υγείας, στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το
νέο Νοσοκομείο Παίδων στην Θεσσαλονίκη, αντί να κατασκευαστή στο κέντρο της πόλης (περιοχή

Νομαρχίας), να κατασκευαστή στα 500 στρέμματα των Λουτρών Θέρμης και παράλληλα με το
νοσοκομείο να έχουμε και την ανάπτυξη της Λουτρόπολης, που θα είναι ότι καλύτερο για την υγεία
των κατοίκων της Κεντρικής Μακεδονίας, μέσα στο καταπράσινο δάσος.
θέλουμε επίσης να τονίσουμε, ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ανακοίνωσε την χρηματοδότηση
αυτού του Νοσοκομείου, μετά και την δίκη μας επιστολή, που στάλθηκε σε όλους τους φορείς με το
όλο ποσόν να είναι στα 200.000.000 Ευρώ
Άλλη πρόταση που κάναμε στην τελευταία μας συνεδρίαση στο Μακεδονία Παλλάς, που συχνά για
λόγους τουρισμού συνεδριάζουμε σε αυτό το ξενοδοχείο, είναι ότι στην Ελλάδα που έχουμε τα
καλύτερα νερά, να κατασκευάσουμε μια μονάδα για πόση-θεράπευα για τις ανάγκες του ανθρώπων
που πάσχουν κυρίως από τα νεφρά, μιας που σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν κατασκευαστεί τέτοιες
μονάδες και κάθε μέρα συρρέουν χιλιάδες ασθενής με τέτοιες παθήσεις, όπως είναι και εισπνοθεραπεία, που στην Κυλλήνη αυτή η μονάδα αντί να λειτουργεί όλο τον χρόνο λειτουργεί μόνο 4
μήνες. Σήμερα υπάρχει μονάδα ύδρο-θεραπείας στο Λουτράκι Περαχώρας στην Κόρινθο, είναι του
Δήμου αλλά δεν διαφημίζεται .
Άλλη μία πρότασή μας είναι και πρέπει να το δουν και τα αρμόδια Υπουργεία, ότι τα κέντρα
αποκατάστασης που σήμερα αρκετοί ιδιώτες τα έχουν κατασκευάσει σε διάφορα χωράφια, από την
αρχή το κράτος θα έπρεπε να επιβάλει, αυτές οι μονάδες να κατασκευαστούν σε διαφορές
Λουτροπόλεις, που θα ήταν ότι καλύτερο για όλους τους πάσχοντες.
Εμείς τα προτείνουμε και θα περιμένουμε απάντηση από τους κρατικούς φορείς αλλά και από κάθε
λουτρόπολη, όπως πχ θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο στα λουτρά του Λαγκαδά με τις πισινές που
διαθέτει και που σήμερα δεν διαθέτει ούτε ένα ξενοδοχείο για τους λουόμενους, ενώ θα μπορούσε να
γίνει μια τέτοια μονάδα
Αλλά θα ήταν σωστό να το δούμε για όλη την Ελλάδα, σε 5 - 6 λουτροπόλεις να στηθούν τέτοια
κέντρα αποκατάστασης .
Άλλες προτάσεις για να σωθούν οι ελληνικές λουτροπόλεις είναι, το λουτρικό επίδομα των 150
Ευρώ που σήμερα δένετε από τον ΕΟΠΠΥ, να καταργηθεί και να εφαρμοστεί ο νόμος για την
πρωτοβάθμια περίθαλψη όπου τα έξοδα της λουτροθεραπείας να την έχει ο κάθε ασφαλιστικός
φορέας όπως γίνετε σήμερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες .
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Σε όλη την χρονιά του 2017, κάθε 15 μέρες συνεδριάζουμε αν έχουμε πρόσκληση έξω από την
έδρα μας η εμείς αποφασίζουμε να συνεδριάσουμε σε διάφορες λουτροπόλεις μέσα η και έξω από
την Ελλάδος. Η πρώτη μας συνεδρίαση στις αρχές της χρονιάς πραγματοποιήθηκε στην νέα
ξενοδοχειακή μονάδα που έχει και λουτρικές εγκαταστάσεις στο miragio therme στο Παλιούρι της
Χαλκιδικής, μια μονάδα ευρωπαϊκών προδιαγραφών όπου εκεί θέσαμε και τα προβλήματα
λειτουργίας και το κόστους αυτής της μονάδας, άλλα και θέματα παρουσίας πάντα γιατρού με το
κατάλληλο παραϊατρικό προσωπικό.
Ζητήσαμε να πραγματοποιηθεί σε αυτήν την νέα μονάδα, μια ημερίδα με έξοδα του ξενοδοχείου στο
τέλος της καλοκαιρινής σεζόν, άλλα για δικούς μας καθαρά λόγους αυτή η ημερίδα δεν
πραγματοποιήθηκε, αλλά ελπίζουμε στην νέα χρονιά να γίνει.
Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την λουτρόπολη της Άγιας Παρασκευής του Δήμου Κασσάνδρας και
διαπιστώσαμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση, πραγματοποίησε αρκετές επενδύσεις στην λουτρόπολη και
είναι ανταγωνιστική στον χώρο των θεραπευτικών μονάδων στην χωρά μας και αυτό συνδυάζεται με
την θάλασσα, όπου το ιαματικό νερό έρχεται από τα βάθη της θάλασσας

Άλλη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην Σόφια της Βουλγαρίας, με πρόσκληση στις
εγκαταστάσεις του Αναπληρωτή Πρόεδρου μας Νώντα Όχονα, όπου εκεί ενημερώσαμε τους
παράγοντες της Σόφιας για την δραστικότητα του συλλόγου μας όχι μόνο στην Ελλάδα άλλα και σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα επισκεφτήκαμε και την λουτρόπολη santanski και διαπιστώσαμε, ότι
αυτή η λουτρόπολη με τις σωστές ξενοδοχειακές της μονάδες κλπ, είναι η λουτρόπολη που
ανταγωνίζεται τις δικές μας λουτροπόλεις, όπως τα Λουτρά Αγκίστρου Σερρών, τα Λουτρά
Σιδηροκάστρου, ακόμη και τα Λουτρά Απολλωνίας και Λαγκάδα που στερούνται τέτοιες σύγχρονες
εγκαταστάσεις.
Στην συνέχεια μετά το Santanski, επισκεφτήκαμε τα Λουτρά Άγκιστρου και Σιδηροκάστρου και τους
ενημερώσαμε για το ταξίδι μας στην γειτονική χώρα και για το τι πρέπει να κάνουμε στις δίκες μας
λουτροπόλεις προκειμένου να τους ανταγωνιστούμε .
Άλλη συνεδρίαση πραγματοποιήσαμε στα Λουτρά Απολλωνίας και μάλιστα με παρόντα τον
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και δώσουν μια λύση στην λειτουργία της Νέα Λουτρόπολης, κάτι που
μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί.
Άλλες έξι συνεδριάσεις, πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, που έχει γίνει και η
δεύτερη έδρα του συλλόγου μας .
Τέλος, επίσκεψη πραγματοποιήσαμε και στα Λουτρά ΤραΪαννούπολης
Αλεξανδρούπολης, με επικεφαλή τον Γενικό μας Γραμματέα Αχιλλέα Μεταλούλη.

του

Δήμου

Σε αυτές τις συνεδριάσεις, έχουμε πάρει τις ποιο σημαντικές αποφάσεις και για την παραπέρα
πορεία και λειτουργία του συλλόγου μας.
Πρότασή μας στο εξής, να είναι σε κάθε συνεδρίαση να είναι παρών και διάφοροι παράγοντες του
πολιτικού και κρατικού μηχανισμού, προκειμένου να δίνουμε λύσεις σε κάποια θέματα και όχι μόνο να
τα προβάλουμε δίχως να υλοποιούνται.
Αυτά είναι με λίγα λόγια τα απολογιστικά στοιχειά της όλης δουλειάς μας για το 2017.
Τον παραπάνω απολογισμό τον υπογραφούν τα μέλη του Δ.Σ. και οι επιτροπές, που είναι οι εξής:
Ανέστης Αναστασιάδης Πρόεδρος, Νώντας Όχονας Αναπληρωτής Πρόεδρος, Σιδηρόπουλος
Χρήστος Α Αντιπρόεδρος, Γούναρης Φώτης Β Αντιπρόεδρος και αναπληρωτής Ταμίας, Αχιλλέας
Μεταλούλης Γενικός Γραμματέας και Γραφείο Τύπου, Κιφοκέρης Γεράσιμος ειδικός Γραμματέας,
Πλαγάκος Γεώργιος Ταμίας, Νίκος Ματθαίος υπεύθυνος προβολής των Λουτροπόλεων μέσω του
site του Συλλόγου, Μιτσιάλης Κώστας υπεύθυνος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Πέτρος Σαμάνδης
υπεύθυνος προβολής των λουτροπόλεων μέσω του επαρχιακού τύπου και Βασιλειάδης Ανέστης
υπεύθυνος για τις επιτροπές δουλειάς και τον μέσων μεταφοράς του συλλόγου, Άκογλαν Παναγιώτης
υπεύθυνος για τα εμφιαλωμένα νερά της κάθε λουτροπόλεως.
Για την ε.ε. είναι οι: Έμμας Παναγιώτης, Γιασκουλίδης Χρήστος, Αναστασιάδης Αλέξης και
Αθανάσιος Λαμπρίδης.
Από την επιτροπή τουρισμού ο Πρόεδρος Γεωρνάς Χρήστος και τα
Τσαούσης Ανδρέας και Καραπαναγιώτης Αργύρης.

μέλη, Πανταζής Βασίλης,

Νομική Σύμβουλος Ντίνα Κυριάκου δικηγόρος, Πρόεδρο της επιτροπής γυναικών Σοφία Κυριακίδου
και μέλη Χαρίκλεια Αναστασιάδου, Αργυρώ Εμμα, Αναστασία Τριανταφύλου, Καίτη Κοντοπούλου,
Σιούλη Αναστασία και Αλέκα Λαμπρίδου .
Επιστημονικοί συνεργάτες μας είναι: η Δέσποινα Παπαδοπούλου Τραπεζικός, Μάριος Πετράς
Γιατρός, Μακαρίκα Μάγδα δημοτική υπάλληλος, Νίτσα Παπάζογλου - Όχονα επαγγελματίας και άλλοι
20 από διάφορες περιοχές της χώρας, μιας που ο σύλλογος μας είναι πανελλήνιος.

Υ.Γ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ
Προτάσεις που κάναμε προς το ΤΑΙΠΕΔ που κάναμε για την αξιοποίηση είναι οι εξής
Τα ιαματικά λουτρά Αιδηψού, Πλατύστομου, Καμένων Βούρλων (δύο ακίνητα), Θερμοπυλών,
Υπάτης, Κύθνου Νιγρίτας κλπ.
Στα λουτρά Υπάτης, επίσης στη Φθιώτιδα, υπάρχουν τρία ξενοδοχεία, ένα κέντρο υδροθεραπείας και
άλλες εγκαταστάσεις, με τη συνολική έκταση του ακινήτου να φτάνει τα 700 στρέμματα.
Εκτός λειτουργίας είναι επίσης τα ιαματικά λουτρά Θερμοπυλών, συνολικής έκτασης 785
στρεμμάτων, εντός των οποίων υπάρχουν δύο ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και ένα κέντρο
υδροθεραπείας.
Στα Καμένα Βούρλα, οι εγκαταστάσεις λειτουργούν (ένα από τα τρία ξενοδοχεία και ένα από τα δύο
κέντρα υδροθεραπείας). Πρόκειται για έκταση 474 στρεμμάτων με εγκαταστάσεις περίπου 22.100
τετραγωνικών μέτρων.
Μικρότερη έκταση, 22 στρέμματα και περίπου 2,5 στρέμματα δίπλα στη θάλασσα, καταλαμβάνουν
τα λουτρά Αιδηψού. Μερικώς λειτουργούν επίσης και οι εγκαταστάσεις της Κύθνου, οι οποίες
περιλαμβάνουν ένα ξενοδοχείο 46 δωματίων, ένα κέντρο υδροθεραπείας και άλλες υποδομές.

