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   Προς:  Βουλή των Ελλήνων   

       Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  

                  Τμήμα Ερωτήσεων 

   Κοιν.: 1. Βουλευτή κ. Θεόδωρο Καράογλου 

               2. Υπουργείο Εσωτερικών - Γρ. Υπουργού 

               3. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -            

                    Γρ. Υπουργού 

                                                                                                             

 

Θέμα: «Υπό κατάρρευση βρίσκονται τα Λουτρά Θέρμης».                                                                                                                                                             

Σχετ.:   Η με Α.Π. 6695/27.03.2019 Ερώτηση.  

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων  ο 

Βουλευτής κ. Θεόδωρος Καράογλου, σας γνωρίζουμε ότι φορέας διαχείρισης των ιαματικών 

πηγών Θέρμης του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και αρμοδιότητα του είναι 

να κάνει τα έργα, τις παρεμβάσεις, τον σχεδιασμό και όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες 

λειτουργίας και αξιοποίησης τους (εκμετάλλευση, διαχείριση κλπ). 

Η αναγνώρισή των φυσικών πόρων ως ιαματικών είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου 

Τουρισμού και μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΕΠΙΦΠ) 

στην 42η/22.11.2016 συνεδρίαση της, έχει γνωμοδοτήσει σχετικά με το αίτημα για την 

αναγνώριση του φυσικού πόρου “Λουτρά Θέρμης” του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

Η αρμόδια Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΕΠΙΦΠ) απεφάνθη κατά 

την ως άνω συνεδρίαση της, ότι προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η 

προβλεπόμενη διαδικασία, θα πρέπει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να υποβάλλει εκ νέου ορισμένα 

δικαιολογητικά που αφορούν σε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.  

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2290/8-2-2017 έγγραφό της, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Τουρισμού κοινοποίησε την εν λόγω γνωμοδότηση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Πόρων 

στον Δήμο Θεσσαλονίκης περιγράφοντας αναλυτικά τα ζητούμενα στοιχεία.  

Από το 2017 έως σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει αποστείλει φάκελο με νεότερα 

δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας.  

Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο Τουρισμού επιδιώκει σταθερά την 

τουριστική περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου και του ΕΟΤ με τις 

Περιφέρειες, τους Δήμους, τα Επιμελητήρια, τους αναπτυξιακούς και τουριστικούς φορείς και 

τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικότητα του εθνικού 

τουριστικού προϊόντος και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων πηγών εσόδων.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, η εθνική και περιφερειακή στρατηγική του Υπουργείου 

Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας έγκειται στην ανάδειξη της Ελλάδας σε 

κορυφαίο και ασφαλή πολυνησιακό προορισμό, ιδανικό για επίσκεψη 365 ημέρες το χρόνο, ο 

οποίος προσφέρει μοναδικές και ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε κάθε εσωτερικό 
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προορισμό. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργείο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των 

ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μέσω των οποίων θα προσφέρονται στον 

ταξιδιώτη αυθεντικές, βιωματικές και ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε κάθε σημείο της 

χώρας.  

Ο σχεδιασμός και η πολιτική που ακολουθούνται έχει ως στόχο την ανάδειξη της χώρας 

σε προορισμό ειδικού ενδιαφέροντος, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, προβάλλοντας τις 

δυνατότητες που έχει ο επισκέπτης να απολαμβάνει μια ευρεία γκάμα ποιοτικών προϊόντων που 

καθιστούν την εμπειρία μου μοναδική και που την διαφοροποιούν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα 

και τις ανάγκες του. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον θέλουν να 

αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των επιμέρους περιοχών τους, οφείλουν να 

εκπονούν σχέδια και προγράμματα τουριστικών δράσεων που να αναδεικνύουν τα 

πλεονεκτήματα των περιοχών αυτών σε συνεργασία με τις αρχές της Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης. Για τα ως άνω προγράμματα ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) παρέχει 

σύμφωνη γνώμη και στέκεται αρωγός στην προβολή των περιοχών αυτών, θέτοντας στην 

διάθεσή τους όλα τα κανάλια επικοινωνίας και προώθησης που διαθέτει.  

 

     Η Υπουργός Τουρισμού 
                  Ακριβές Αντίγραφο 

             Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

 

                                                                                                                                            Έλενα Κουντουρά 

                        Βασίλειος Λεβαντίδης 

       Προϊστάμενος Τμήματος                                                 
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