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Οι εξελίξεις στον θεραπευτικό τουρισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και η απουσία της
χώρας μας από τον τομέα αυτό αποτέλεσαν το επίκεντρο της συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και
Λουτροπόλεων Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Πανελλήνιου
Συλλόγου στη Θεσσαλονίκη στις 28.3.2018
Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ανέστης Αναστασιάδης έκανε μια εκτενή
ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές λουτροπόλεις, και
σημείωσε με στενάχωρη διάθεση ότι ενώ την περίοδο 1995-2000 ο ίδιος ήταν
αντιπρόεδρος και ιδρυτής του Ευρωπαϊκού οργανισμού ESPA με έδρα της Βρυξέλες,
ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών, έκτοτε η
συμμετοχή ήταν από ελάχιστη μέχρι μηδαμινή. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης
είναι η έλλειψη ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο και
η υποχώρηση του θεραπευτικού τουρισμού στη χώρα μας.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε τα δεδομένα σχετικά με την
κατασκευή του Νοσοκομείου Παίδων στη Θεσσαλονίκη, χάρη στη δωρεά του
ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και την παράβλεψη της πρότασης του Πανελληνίου
Συλλόγου για την κατασκευή αυτής της μονάδας στα λουτρά της Θέρμης.
Επίσης, αποφασίστηκε η επόμενη συνεδρίαση να έχει ένα και μοναδικό θέμα σχετικά
με την ομάδα εργασίας του Υπουργείου Τουρισμού και την πρόταση του
Πανελλήνιου Συλλόγου για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων,
στο βαθμό που αυτοί είναι διαθέσιμοι για χρήση από άλλες μονάδες είτε για ιαματική
χρήση, είτε για θέρμανση, είτε για θερμοκήπια.
Κλείνοντας αποφασίστηκε από πλευράς του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών
Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας να δημιουργηθεί διαφημιστικό spot για την
προβολή των λουτροπόλεων και της προσπάθειας του Πανελληνίου Συλλόγου για
την προβολή μέσο του «Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης» σε όλα τα μέσα
ενημέρωσης.
Τέλος ο πρόεδρος έκλεισε την συνεδρίασε με τις ευχές σε όλους για «Καλό Πάσχα»
και πολλά μπάνια στις ελληνικές λουτροπόλεις.
Ευχαριστούμε για την προβολή, τη μετάδοση και την δημοσίευση.
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