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Εμπεριστατωμένη μελέτη για τη βιωσιμότητά τους πρέπει να καταθέσουν για
έγκριση στον ΕΟΤ, αλλιώς έρχεται το ΤΑΙΠΕΔ

Τις μελέτες για τον εκσυγχρονισμό των ιαματικών πηγών καλούνται να ολοκληρώσουν τους
επόμενους έξι μήνες οι δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο αυτός της Κόνιτσας.

Να σημειώσουμε ότι στο Σχέδιο Νόμου που δόθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση,
γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη του ιαματικού και θερμαλιστικού τουρισμού, στους
ιαματικούς φυσικούς πόρους, καθώς και στα κέντρα θερμαλιστικού και ιαματικού
τουρισμού, με αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων για την αναγνώρισή τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως οι Φορείς (όπως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
οι αναπτυξιακές εταιρείες τους), που αναλαμβάνουν τη διανομή του οικονομικού
ανταλλάγματος, πρέπει να υποβάλουν για έγκριση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
(ΕΟΤ), οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην
οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, θα δίνονται στοιχεία για
την τουριστική κίνηση της περιοχής και θα παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της
επένδυσης.
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Στο τελευταίο άρθρο δε, αναφέρεται ότι στις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των ιαματικών
πηγών που δεν έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά του νόμου 4049/2012 δίδεται προθεσμία
έξι μηνών για την υποβολή τους.

«Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής σφραγίζονται οριστικά και η αξιοποίηση της
ιαματικής πηγής μεταφέρεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΤΑΙΠΕΔ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο νομοσχέδιο στην περίπτωση που δεν
υποβληθούν τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Αυτά πρακτικά σημαίνει ότι όσοι δήμοι ή
αναπτυξιακές εταιρείας δεν καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπάρχει κίνδυνος
να σφραγιστούν οι ιαματικές πηγές και να χαθούν από την κυριότητα των δήμων.

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται τοπογραφικό διάγραμμα της τοποθεσίας
όπου βρίσκεται η ιαματική πηγή, υδρογεωλογική μελέτη, ραδιολογική έκθεση,
μικροβιολογικές, φυσικές και χημικές αναλύσεις, καθώς και υγειονομική έκθεση για τις
ενδείξεις και αντενδείξεις των ιδιοτήτων του ιαματικού φυσικού πόρου.

Σημειώνεται ότι σε άλλο άρθρο του πολυνομοσχεδίου που βρίσκεται σε διαβούλευση
προβλέπεται πως οι δήμοι που επιθυμούν να επενδύσουν στον χώρο των ιαματικών πηγών
θα πρέπει να υποβάλουν άμεσα τα επενδυτικά σχέδιά τους στον ΕΟΤ προς έγκριση. Σε
κάθε περίπτωση, τονίζεται, η επένδυση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα
τεσσάρων χρόνων. Εάν αυτό δεν συμβεί, ο ΕΟΤ θα ανακαλεί αμέσως τις πράξεις
παραχώρησης και θα αποβάλλει τους ΟΤΑ από τις ιαματικές πηγές.

Ανησυχεί ο πανελλήνιος σύλλογος

Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και
Λουτροπόλεων Ελλάδος, δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, ο κίνδυνος οι
ιαματικές πηγές να σφραγιστούν ήδη από αυτό το καλοκαίρι και να χαθούν από την
κυριότητα των ΟΤΑ είναι ορατός.

Για τις περισσότερες πηγές έχει εκπονηθεί σημαντικό τμήμα των γεωλογικών στοιχείων
του φακέλου, παραμένουν όμως σε εκκρεμότητα όλα τα «θεραπευτικά στοιχεία» που θα
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πιστοποιούν την αναγνώρισή τους.

Σημειώνεται ότι από τις 720 ιαματικές πηγές της χώρας ούτε οι 100 δεν λειτουργούν. Αλλά
ακόμη και αυτές παραμένουν δέσμιες της αδιαφορίας που έχουν επιδείξει όλες οι
κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες.

Αντίθετα, στις χώρες της Ευρώπης ο θερμαλισμός ανθίζει με σύγχρονες υποδομές,
καταρτισμένο προσωπικό, κοινωνικές δομές, εργασιακά σωματεία και ασφαλιστικούς
φορείς. Η Ιταλία το 2011 είχε δεχθεί στις λουτροπόλεις της 20 εκατ. επισκέπτες, ενώ οι
δικές μας μόλις μετά βίας άγγιξαν τα 2 εκατ. και αυτά από εσωτερικό τουρισμό.
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