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ΚΆΘΕ  
15 ΜΕΡΕΣ  

ΣΕ ΕΛΛΆΔΆ,  
ΚΎΠΡΟ  

& ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

ΤΟΎΡΙΣΜΟΎ

ΣΕΛ.22-23

ΣΕΛ.30-31

ΣΕΛ.36-37

ΣΕΛ.16

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
ΚΩΝ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Καλές ημέρες για 
τον εσωτερικό 
τουρισμό

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
ΣΤΡ. ΒΟΥΡΣΟΥΚΗΣ
Εστιάζουμε στις 
νέες ταξιδιωτικές 
εμπειρίες

ΣΠΟΡΑΔΕΣ
Εισιτήριο   
«πονοκέφαλος» 
στο Θαλάσσιο 
Πάρκο

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Καμπανάκι  
σε Τζόνσον από 
τον ταξιδιωτικό 
κλάδο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ALDEMAR RESORTS

Η μέτρηση μόνο των αφίξεων  
συνιστά εθνική αστοχία

ΣΕΛ.12-14

ΣΤΗΝ COVID ΕΠΟΧΗ 
Η πανδημία φέρνει 
νέες ταξιδιωτικές 
τάσεις

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ 
Στο «σφυρί»  
δεκάδες ξενοδοχεία  
σε όλη την Ελλάδα ΣΕΛ.24-27ΣΕΛ.18-19

ΦΑΚΕΛΟΣ:
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΗΓΕΣ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΙΚΌΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗΣ

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ  
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΛΎΣΕΙΣ

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ  
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΛΎΣΕΙΣ

Ποιες είναι  
οι αλλαγές  
για την ΙΠΕ ΑΕ 
Αρθρογραφεί  
ο Μάρκος Δανάς

Παρεμβάσεις  
των βουλευτών 
Φθιώτιδας  
Κοτρωνιά  
και Σαρακιώτη 

Σε διαβούλευση  
το νομοσχέδιο  
του Υπουργείου 
Τουρισμού

ΣΕΛ.8-11

Τουρισμός  
Υγείας  
-Δυνατότητες  
και Προοπτικές

ΣΕΛ.20-21
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

«Ο δρόμος για την ανάπτυξη όλων των μορφών του τουρισμού υγείας  
στη Φθιώτιδα και πρωτίστως του ιαματικού τουρισμού και του τουρισμού ευεξίας 
περνάει μέσα από συνέργειες φορέων, αλλά πρωτίστως της επιχειρηματικής  
κοινότητας, της Αυτοδιοίκησης, και Πανεπιστημιακών Τμημάτων της περιοχής», 
τονίζει ο κύριος Σαρακιώτης

Χρειάζεται πλαίσιο 
έλξης επενδύσεων

Τ α αντικειμενικά προβλήματα που 
δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση 
των ιαματικών πηγών επισημαίνει 

ο κύριος Σαρακιώτης, βουλευτής επί σει-
ρά πολλών ετών στη Φθιώτιδας, αλλά και 
αναπληρωτής τομεάρχης Ανάπτυξης, 
Επενδύσεων, Έρευνας και Τεχνολογίας  
του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

«Η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και 
των κατηγοριών οι οποίες τον συνθέτουν, 
δηλαδή του ιατρικού τουρισμού, του ια-
ματικού τουρισμού και του τουρισμού 
ευεξίας αποτελεί ζητούμενο πολλών ετών. 
Κατ’ αρχήν για να προχωρήσουμε στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων, πρέπει 
προηγουμένως να τα προσδιορίσουμε. 
Κατά τη γνώμη μου είναι πασιφανής η 
χρονίζουσα δυστοκία και η αναποτελε-
σματικότητα του αρμοδίου φορέα και του 
Υπουργείου που τον εποπτεύει μιας και 
όπως αναφέρουν πρόσφατα δημοσιεύμα-
τα, οι σχεδιασμοί του είναι ουτοπικοί, 
φαραωνικοί και δεν έχουν καμία σχέση 
με την εικόνα της αγοράς, ενώ παράλλη-
λα επισημαίνουν ότι καρκινοβατούν και 
υπονομεύουν γενικότερα το επενδυτικό 
κλίμα. Συνεπώς, η αλήθεια απογυμνώνει 
ορισμένους που ενδύονται το μανδύα του 
“φιλοεπενδυτικού”. 

Θεωρώ ότι, ο δρόμος για την ανάπτυξη 
όλων των μορφών του τουρισμού υγείας 
στη Φθιώτιδα και πρωτίστως του ιαματι-
κού τουρισμού και του τουρισμού ευεξίας 
περνάει μέσα από συνέργειες φορέων της 
Κεντρικής εξουσίας, αλλά πρωτίστως της 
επιχειρηματικής κοινότητας, της Αυτοδι-
οίκησης, και Πανεπιστημιακών Τμημάτων 
της περιοχής, τα οποία εξ όσων γνωρίζω 
ήδη μελετούν πολλές πτυχές των εμποδί-
ων καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης 
της εν λόγω αγοράς στην περιοχή. Διατη-
ρώ την πεποίθηση ότι οι παραπάνω συ-
ντελεστές, έχουν τόσο την εμπειρία, όσο 
και την κατάρτιση για να καταλήξουν σε 
ένα πλαίσιο προτάσεων πολιτικής το οποίο 
θα ευνοήσει την προσέλκυση επενδυτι-
κών προσπαθειών σε συνδυασμό με τη 
δημιουργία, καλά αμειβόμενων θέσεων 
απασχόλησης στην περιοχή μας». 

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο σημει-
ώνει ότι «μετά από περίπου 2 χρόνια κα-
θυστερήσεων, στις 12 Ιουνίου του τρέχο-
ντος έτους, αναρτήθηκε στη δημόσια δι-
αβούλευση το σχετικό Σχέδιο Νόμου, 
μετά και τις ανακοινώσεις του αρμόδιου 
Υπουργείου στις 7 Δεκεμβρίου του 2020. 
Προηγουμένως το προσχέδιο που είχε 
διακινηθεί, είχε βρει απέναντι σχεδόν την 
πλειονότητα των αυτοδιοικητικών, οι 
οποίοι παρά τις ενέργειες που έχουν πραγ-
ματοποιήσει και τα κόστη τα οποία έχουν 
επωμιστεί, για να συντηρήσουν υφιστά-
μενες υποδομές ή και για να τις αναβαθ-
μίσουν, κινδυνεύουν με αυτό το προσχέ-

διο να απωλέσουν μέρος της ακίνητης 
περιουσίας τους. 

Αρχικά, διαπιστώθηκε η απουσία στοι-
χειώδους διαβούλευσης με τις τοπικές 
κοινωνίες. Αυτό τονίστηκε άλλωστε και 
από συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκη-
σης, τα οποία και πριν από λίγους μήνες 
ζήτησαν τη συνεργασία από μηδενική 
βάση με όλους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς, ώστε να διαμορφωθεί από κοινού το 
μέλλον των ιαματικών πηγών της χώρας. 
Επίσης, αυτό επισημάνθηκε και από τους 
Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευ-
σης, οι οποίοι ζητήσαμε την αναθεώρηση 
των σχεδιασμών της Κυβέρνησης, καθώς 

και από Βουλευτές του Κυβερνώντος κόμ-
ματος, οι οποίοι στις παρεμβάσεις τους 
έκαναν λόγο για παραγκωνισμό της Αυ-
τοδιοίκησης από το νέο εταιρικό σχήμα, 
επισημαίνοντας παράλληλα ελλείμματα 
στο διαχωρισμό των περιπτώσεων καθώς 
και τον προβληματικό χαρακτήρα επιμέ-
ρους διατάξεων, οι οποίες δεν εξετάζουν 
το καθεστώς και την προοπτική λειτουρ-
γίας των ιαματικών πηγών, αδιαφορώντας 
ταυτόχρονα για τους πόρους που έχουν 
ήδη δαπανήσει οι Δήμοι. 

Όλα τα παραπάνω κατέδειξαν ένα έλ-
λειμμα συντεταγμένης στρατηγικής από 
πλευράς της Κυβέρνησης, η οποία θα όφει-

λε να οικοδομήσει τις συνθήκες για μία 
ευρύτερη διαβούλευση για ένα τόσο ση-
μαντικό αναπτυξιακό εγχείρημα, η οποία 
θα περιελάμβανε και φορείς όπως τα Επι-
μελητήρια, και τα Πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα. Ωστόσο, διαβάζουμε ότι, ήδη έχουν 
κατατεθεί προτάσεις από πλευράς της, οι 
οποίες περιλαμβάνουν και τις ιαματικές 
πηγές, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Ελλάδα 
2.0», για την αξιοποίηση των πόρων του 
Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο και έχει 
ήδη υποβληθεί προς τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς, για τις οποίες και κανείς δε γνω-
ρίζει τίποτε», καταλήγει ο κύριος Σαρα-
κιώτης. 


