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Σήµατα λειτουργίας για επιχειρήσεις µε ιαµατικές πηγές
Τι λέει ο γενικός γραµµατέας Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών

Την εκτίµηση ότι πολύ σύντοµα θα ψηφιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές
ώστε να µπορούν οι επιχειρήσεις µε ιαµατικές πηγές να βγάζουν ειδικά
σήµατα λειτουργίας, διατύπωσε στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ-ΜΠΕ,
«Πρακτορείο 104,9fm», ο γενικός γραµµατέας Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών
Πηγών Ελλάδας, Μάρκος Δανάς.
Ο κ. Δανάς είπε ότι «πρέπει να µπορεί κάποιος να βγάζει άδεια, σήµερα οι
δικές µας οι επιχειρήσεις δουλεύουν µε προσωρινές άδειες, θεωρώ ότι
είναι ζήτηµα ηµερών να ψηφιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές ώστε να
µπορούν οι επιχειρήσεις µε ιαµατικές πηγές να βγάζουν ειδικά σήµατα
λειτουργίας».
Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών
Πηγών µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Όπως εξήγησε, «η
υπηρεσία που παράγεται µέσα στο υδροθεραπευτήριο είναι αποτέλεσµα
τριών παραγόντων, επαφή µε τον φυσικό πόρο (λουτροθεραπεία,
ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία και πηλοθεραπεία), φυσικοθεραπεία και
ευεξία (wellness), άρα οφείλουµε να συνεργαζόµαστε και µε τους
αισθητικούς και µε τους φυσιοθεραπευτές».
Ο ίδιος είπε ότι «την τελευταία διετία στην Ελλάδα έχουν αναγνωριστεί
48 φυσικές πηγές ως ιαµατικές, και διευκρίνισε ότι στη χώρα έχουµε 750
φυσικές αναβλύσεις και από αυτές οι 120 θα αναγνωριστούν ως φυσικοί
ιαµατικοί πόροι, όπου θα στηθούν επιχειρήσεις».
Ο κ. Δανάς είπε ακόµα πως «η συνεργασία µε τον ΕΟΠΥΥ είναι τεράστιας
σηµασίας για µας, γιατί είναι το σηµείο επαφής (contact point) από όπου
τρέχει η ευρωπαϊκή οδηγία 24/2011 για τη διασυνοριακή υγειονοµική
περίθαλψη, είναι αυτό που πάντα ονειρευόµασταν να φέρουµε επισκέπτες
από την ΕΕ να κάνουν εδώ τα λουτρά τους και να γυρίσουν πίσω να
αποζηµιωθούν από τα δικά τους ασφαλιστικά ταµεία».
Και τόνισε ότι «για να γίνει όµως αυτό πρέπει να έχουµε πολύ καλές
υποδοµές και σε δεύτερο χρόνο καλό management. Μέσω ΕΣΠΑ,
προσπαθούµε να βγάλουµε µια πρόσκληση για να µπορούν οι ιαµατικές
πηγές να χρηµατοδοτήσουν τις υποδοµές τους και σε άλλο επίπεδο όσοι
δήµοι θέλουν να είναι σε θέση να κάνουν διαγωνισµούς ώστε ένας
ιδιώτης να επενδύσει σε µια ιαµατική πηγή»
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Σύντοµα οι τεχνικές προδιαγραφές για ειδικά σήµατα λειτουργίας στις
επιχειρήσεις µε ιαµατικές πηγές

Την εκτίμηση ότι πολύ σύντομα θα ψηφιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές
ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις με ιαματικές πηγές να βγάζουν ειδικά
σήματα λειτουργίας, διατύπωσε στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ-ΜΠΕ,
"Πρακτορείο 104,9fm", ο Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών
Πηγών Ελλάδας, Μάρκος Δανάς.
Ο κ. Δανάς είπε ότι "πρέπει να μπορεί κάποιος να βγάζει άδεια, σήμερα οι
δικές μας οι επιχειρήσεις δουλεύουν με προσωρινές άδειες, θεωρώ ότι
είναι ζήτημα ημερών να ψηφιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές ώστε να
μπορούν οι επιχειρήσεις με ιαματικές πηγές να βγάζουν ειδικά σήματα
λειτουργίας".
Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών
Πηγών με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Όπως εξήγησε, "η
υπηρεσία που παράγεται μέσα στο υδροθεραπευτήριο είναι αποτέλεσμα
τριών παραγόντων, επαφή με τον φυσικό πόρο (λουτροθεραπεία,
ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία και πηλοθεραπεία), φυσικοθεραπεία και
ευεξία (wellness), άρα οφείλουμε να συνεργαζόμαστε και με τους
αισθητικούς και με τους φυσιοθεραπευτές".
Ο ίδιος είπε ότι " την τελευταία διετία στην Ελλάδα έχουν αναγνωριστεί
48 φυσικές πηγές ως ιαματικές, και διευκρίνισε ότι στη χώρα έχουμε 750
φυσικές αναβλύσεις και από αυτές οι 120 θα αναγνωριστούν ως φυσικοί
ιαματικοί πόροι, όπου θα στηθούν επιχειρήσεις".
Ο κ. Δανάς είπε ότι "η συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ είναι τεράστιας
σημασίας για μας, γιατί είναι το σημείο επαφής (contact point) από όπου
τρέχει η ευρωπαϊκή οδηγία 24/2011 για τη διασυνοριακή υγειονομική
περίθαλψη, είναι αυτό που πάντα ονειρευόμασταν να φέρουμε επισκέπτες
από την ΕΕ να κάνουν εδώ τα λουτρά τους και να γυρίσουν πίσω να
αποζημιωθούν από τα δικά τους ασφαλιστικά ταμεία".
Ο ίδιος τόνισε ότι "για να γίνει όμως αυτό πρέπει να έχουμε πολύ καλές
υποδομές και σε δεύτερο χρόνο καλό management. Μέσω ΕΣΠΑ,
προσπαθούμε να βγάλουμε μια πρόσκληση για να μπορούν οι ιαματικές
πηγές να χρηματοδοτήσουν τις υποδομές τους και σε άλλο επίπεδο όσοι
δήμοι θέλουν να είναι σε θέση να κάνουν διαγωνισμούς ώστε ένας
ιδιώτης να επενδύσει σε μια ιαματική πηγή".
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Συνεργασία του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας µε τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Σε συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
παρευρέθηκε ο Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας κ.Δανάς Μάρκος και
ενηµέρωσε τα µέλη του ΔΣ για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των Ιαµατικών πηγών, όσον αφορά τις
αναγνωρίσεις των φυσικών πόρων ως ιαµατικών, τις αδειοδοτήσεις των Μονάδων Ιαµατικής Θεραπείας
και των Κέντρων Ιαµατικού Τουρισµού-Θερµαλισµού, τις συνεδριάσεις της οµάδας εργασίας για την
διανοµή των Ιαµατικών Φυσικών Πόρων, το portal Τουρισµού Υγείας του ΕΟΠΥΥ καθώς και την σχέση των
Ιαµατικών Πηγών µε την Οδηγία 2011/24/ΕΕ για την διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη.
Με δεδοµένο του ότι η υπηρεσία που παράγεται µέσα στις ΜΙΘ και ΚΙΤ-Θ είναι συνδυασµός τριών
παραγόντων – επαφή µε τον φυσικό πόρο (λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία και
πηλοθεραπεία), φυσικοθεραπεία και ευεξία (wellness)
κατά την διάρκεια της συνεδρίασης συµφωνήθηκε ότι η συνεργασία του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών
Πηγών µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών πρέπει να περάσει σε άλλο επίπεδο. Για τον λόγο
αυτό θα δηµιουργηθεί οµάδα εργασίας µεταξύ των δύο φορέων, η οποία θα επεξεργαστεί θεραπευτικές
διαδικασίες, ανάλογα βέβαια µε την ταυτότητα του φυσικού πόρου και τις υποδοµές της κάθε ιαµατικής
πηγής. Οι θεραπευτικές αυτές διαδικασίες στη συνέχεια θα προταθούν στις διοικήσεις των επιχειρήσεων
εκµετάλλευσης ιαµατικών πηγών, προκειµένου να εµπλουτίσουν την προσφερόµενη υπηρεσία προς τον
επισκέπτη.
Ακόµη συµφωνήθηκε η κοινή επεξεργασία του θεσµικού πλαισίου παλαιότερων αιτηµάτων νοµοθετικών
ρυθµίσεων του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών προκειµένου να εξευρεθούν κοινοί τόποι
συνεργασίας µεταξύ των δυο φορέων, δεδοµένης της πολύ µεγάλης εµπειρίας, που έχει πάνω στο θέµα ο
Σύνδεσµος Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας.
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Σύντοµα τεχνικές προδιαγραφές για ειδικά σήµατα λειτουργίας επιχειρήσεων
ιαµατικών πηγών

Σύντοµα τεχνικές προδιαγραφές για ειδικά σήµατα
λειτουργίας επιχειρήσεων ιαµατικών πηγών
Αναρτήθηκε: 23.12.2017

Πολύ σύντοµα αναµένεται να ψηφιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές ώστε να µπορούν οι επιχειρήσεις µε
ιαµατικές πηγές να βγάζουν ειδικά σήµατα λειτουργίας, σύµφωνα µε τον γενικό γραµµατέα Συνδέσµου
Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας Μάρκο Δανά, που µίλησε στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Πρακτορείο
104,9fm».
Ο κ. Δανάς είπε ότι «πρέπει να µπορεί κάποιος να βγάζει άδεια, σήµερα οι δικές µας οι επιχειρήσεις
δουλεύουν µε προσωρινές άδειες, θεωρώ ότι είναι ζήτηµα ηµερών να ψηφιστούν οι τεχνικές
προδιαγραφές ώστε να µπορούν οι επιχειρήσεις µε ιαµατικές πηγές να βγάζουν ειδικά σήµατα
λειτουργίας».
Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Όπως εξήγησε, «η υπηρεσία που παράγεται µέσα στο υδροθεραπευτήριο είναι
αποτέλεσµα τριών παραγόντων, επαφή µε τον φυσικό πόρο (λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία,
εισπνοθεραπεία και πηλοθεραπεία), φυσικοθεραπεία και ευεξία (wellness), άρα οφείλουµε να
συνεργαζόµαστε και µε τους αισθητικούς και µε τους φυσιοθεραπευτές».
Ο ίδιος είπε ότι » την τελευταία διετία στην Ελλάδα έχουν αναγνωριστεί 48 φυσικές πηγές ως ιαµατικές,
και διευκρίνισε ότι στη χώρα έχουµε 750 φυσικές αναβλύσεις και από αυτές οι 120 θα αναγνωριστούν ως
φυσικοί ιαµατικοί πόροι, όπου θα στηθούν επιχειρήσεις».
Ο κ. Δανάς είπε ότι «η συνεργασία µε τον ΕΟΠΥΥ είναι τεράστιας σηµασίας για µας, γιατί είναι το σηµείο
επαφής (contact point) από όπου τρέχει η ευρωπαϊκή οδηγία 24/2011 για τη διασυνοριακή υγειονοµική
περίθαλψη, είναι αυτό που πάντα ονειρευόµασταν να φέρουµε επισκέπτες από την ΕΕ να κάνουν εδώ τα
λουτρά τους και να γυρίσουν πίσω να αποζηµιωθούν από τα δικά τους ασφαλιστικά ταµεία».
Ο ίδιος τόνισε ότι «για να γίνει όµως αυτό πρέπει να έχουµε πολύ καλές υποδοµές και σε δεύτερο χρόνο
καλό management. Μέσω ΕΣΠΑ, προσπαθούµε να βγάλουµε µια πρόσκληση για να µπορούν οι ιαµατικές
πηγές να χρηµατοδοτήσουν τις υποδοµές τους και σε άλλο επίπεδο όσοι δήµοι θέλουν να είναι σε θέση να
κάνουν διαγωνισµούς ώστε ένας ιδιώτης να επενδύσει σε µια ιαµατική πηγή».

Ετικέτες: Μάρκος Δανάς • Σύνδεσµος Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας
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Συνεργασία των ιαµατικών πηγών µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών
Σε συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
παρευρέθηκε ο Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας κ. Δανάς Μάρκος. Ο
κ.Δανάς είχε την ευκαιρία να ενηµερώσει τα µέλη του ΔΣ για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των
Ιαµατικών πηγών όσον αφορά τις αναγνωρίσεις των φυσικών πόρων ως ιαµατικών, τις αδειοδοτήσεις των
Μονάδων Ιαµατικής Θεραπείας και των Κέντρων Ιαµατικού Τουρισµού-Θερµαλισµού, τις συνεδριάσεις της
οµάδας εργασίας για την διανοµή των Ιαµατικών Φυσικών Πόρων, το portal Τουρισµού Υγείας του ΕΟΠΥΥ
καθώς και την σχέση των Ιαµατικών Πηγών µε την Οδηγία 2011/24/ΕΕ για την διασυνοριακή υγειονοµική
περίθαλψη. Με δεδοµένο του ότι η υπηρεσία που παράγεται µέσα στις ΜΙΘ και ΚΙΤ-Θ είναι συνδυασµός 3
παραγόντων Α) Επαφή µε τον φυσικό πόρο (λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία και
πηλοθεραπεία) Β) Φυσικοθεραπεία Γ) Ευεξία (wellness) κατά την διάρκεια της...
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Σύντοµα οι τεχνικές προδιαγραφές για ειδικά σήµατα λειτουργίας στις
επιχειρήσεις µε ιαµατικές πηγές
Την εκτίµηση ότι πολύ σύντοµα θα ψηφιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές ώστε να µπορούν οι επιχειρήσεις
µε ιαµατικές πηγές να βγάζουν ειδικά σήµατα λειτουργίας, διατύπωσε στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ-ΜΠΕ,
Πρακτορείο 104,9fm, ο Γενικός Γραµµατέας Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας, Μάρκος Δανάς.
Ο κ. Δανάς είπε ότι πρέπει να µπορεί κάποιος να βγάζει άδεια, σήµερα οι δικές µας οι επιχειρήσεις
δουλεύουν µε προσωρινές άδειες, θεωρώ ότι είναι ζήτηµα ηµερών να ψηφιστούν οι τεχνικές
προδιαγραφές ώστε να µπορούν οι επιχειρήσεις µε ιαµατικές πηγές να βγάζουν ειδικά σήµατα λειτουργίας.
Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Όπως εξήγησε, η υπηρεσία που παράγεται µέσα στο υδροθεραπευτήριο είναι
αποτέλεσµα τριών παραγόντων, επαφή µε τον φυσικό πόρο (λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία,
εισπνοθεραπεία και πηλοθεραπεία), φυσικοθεραπεία
και ευεξία (wellness), άρα οφείλουµε να συνεργαζόµαστε και µε τους αισθητικούς και µε τους
φυσιοθεραπευτές.
Ο ίδιος είπε ότι την τελευταία διετία στην Ελλάδα έχουν αναγνωριστεί 48 φυσικές πηγές ως ιαµατικές, και
διευκρίνισε ότι στη χώρα έχουµε 750 φυσικές αναβλύσεις και από αυτές οι 120 θα αναγνωριστούν ως
φυσικοί ιαµατικοί πόροι, όπου θα στηθούν επιχειρήσεις.
Ο κ. Δανάς είπε ότι η συνεργασία µε τον ΕΟΠΥΥ είναι τεράστιας σηµασίας για µας, γιατί είναι το σηµείο
επαφής (contact point) από όπου τρέχει η ευρωπαϊκή οδηγία 24/2011 για τη διασυνοριακή υγειονοµική
περίθαλψη, είναι αυτό που πάντα ονειρευόµασταν να φέρουµε επισκέπτες από την ΕΕ να κάνουν εδώ τα
λουτρά τους και να γυρίσουν πίσω να αποζηµιωθούν από τα δικά τους ασφαλιστικά ταµεία.
Ο ίδιος τόνισε ότι για να γίνει όµως αυτό πρέπει να έχουµε πολύ καλές υποδοµές και σε δεύτερο χρόνο
καλό management. Μέσω ΕΣΠΑ, προσπαθούµε να βγάλουµε µια πρόσκληση για να µπορούν οι ιαµατικές
πηγές να χρηµατοδοτήσουν τις υποδοµές τους και σε άλλο επίπεδο όσοι δήµοι θέλουν να είναι σε θέση να
κάνουν διαγωνισµούς ώστε ένας ιδιώτης να επενδύσει σε µια ιαµατική πηγή.

Τη συνέντευξη πήρε η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου
Επιµέλεια Ολγα Καρβουνιάρη
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Συνεργασία του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών µε τον Πανελλήνιο
Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Σε συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών παρευρέθηκε ο
Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών
Ελλάδας κ.Δανάς Μάρκος.
Ο κ.Δανάς είχε την ευκαιρία να ενηµερώσει τα µέλη του ΔΣ για τις
τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των Ιαµατικών πηγών όσον αφορά
τις αναγνωρίσεις των φυσικών πόρων ως ιαµατικών, τις
αδειοδοτήσεις των Μονάδων Ιαµατικής Θεραπείας και των
Κέντρων Ιαµατικού Τουρισµού-Θερµαλισµού, τις συνεδριάσεις
της οµάδας εργασίας για την διανοµή των Ιαµατικών Φυσικών
Πόρων, το portal Τουρισµού Υγείας του ΕΟΠΥΥ καθώς και την
σχέση των Ιαµατικών Πηγών µε την Οδηγία 2011/24/ΕΕ για την
διασυνοριακή υγειονοµική περίθαλψη.
Με δεδοµένο του ότι η υπηρεσία που παράγεται µέσα στις ΜΙΘ
και ΚΙΤ-Θ είναι συνδυασµός 3 παραγόντων
Α) Επαφή µε τον φυσικό πόρο (λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία,
εισπνοθεραπεία και πηλοθεραπεία)
Β) Φυσικοθεραπεία
Γ) Ευεξία (wellness)
κατά την διάρκεια της συνεδρίασης συµφωνήθηκε ότι η
συνεργασία του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών µε τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών πρέπει να περάσει σε
άλλο επίπεδο. Για τον λόγο αυτό θα δηµιουργηθεί οµάδα εργασίας
µεταξύ των 2 φορέων η οποία θα επεξεργαστεί θεραπευτικές
διαδικασίες ανάλογα βέβαια µε την ταυτότητα του φυσικού
πόρου και τις υποδοµές της κάθε ιαµατικής πηγής. Οι
θεραπευτικές αυτές διαδικασίες στη συνέχεια θα προταθούν στις
διοικήσεις των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης ιαµατικών πηγών
προκειµένου να εµπλουτίσουν την προσφερόµενη υπηρεσία
προς τον επισκέπτη.
Ακόµη συµφωνήθηκε η κοινή επεξεργασία του θεσµικού
πλαισίου παλαιότερων αιτηµάτων νοµοθετικών ρυθµίσεων του
Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπεύτων προκειµένου να

http://www.avatonpress.gr/
Publication date: 23/12/2017 09:06
Alexa ranking (Greece): 14494
http://www.avatonpress.gr/2017/12/blog-post_425.html

εξευρεθούν κοινοί τόποι συνεργασίας µεταξύ των 2 φορέων
δεδοµένης της τεράστιας εµπειρίας που έχει πάνω στο θέµα ο
Σύνδεσµος Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας.
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Συνεργασία των ιαµατικών πηγών µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών
Σε συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
παρευρέθηκε ο Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας κ. Δανάς Μάρκος.

Ο κ.Δανάς είχε την ευκαιρία να ενηµερώσει τα µέλη του ΔΣ για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των
Ιαµατικών πηγών όσον αφορά τις αναγνωρίσεις των φυσικών πόρων ως ιαµατικών, τις αδειοδοτήσεις των
Μονάδων Ιαµατικής Θεραπείας και των Κέντρων Ιαµατικού Τουρισµού-Θερµαλισµού, τις συνεδριάσεις της
οµάδας εργασίας για την διανοµή των Ιαµατικών Φυσικών Πόρων, το portal Τουρισµού Υγείας του ΕΟΠΥΥ
καθώς και την σχέση των Ιαµατικών Πηγών µε την Οδηγία 2011/24/ΕΕ για την διασυνοριακή υγειονοµική
περίθαλψη.
Με δεδοµένο του ότι η υπηρεσία που παράγεται µέσα στις ΜΙΘ και ΚΙΤ-Θ είναι συνδυασµός 3 παραγόντων
Α) Επαφή µε τον φυσικό πόρο (λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία και πηλοθεραπεία)
Β) Φυσικοθεραπεία
Γ) Ευεξία (wellness)
κατά την διάρκεια της συνεδρίασης συµφωνήθηκε ότι η συνεργασία του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών
Πηγών µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών πρέπει να περάσει σε άλλο επίπεδο. Για τον λόγο
αυτό θα δηµιουργηθεί οµάδα εργασίας µεταξύ των 2 φορέων η οποία θα επεξεργαστεί θεραπευτικές
διαδικασίες ανάλογα βέβαια µε την ταυτότητα του φυσικού πόρου και τις υποδοµές της κάθε ιαµατικής
πηγής. Οι θεραπευτικές αυτές διαδικασίες στη συνέχεια θα προταθούν στις διοικήσεις των επιχειρήσεων
εκµετάλλευσης ιαµατικών πηγών προκειµένου να εµπλουτίσουν την προσφερόµενη υπηρεσία προς τον
επισκέπτη.
Ακόµη συµφωνήθηκε η κοινή επεξεργασία του θεσµικού πλαισίου παλαιότερων αιτηµάτων νοµοθετικών
ρυθµίσεων του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπεύτων προκειµένου να εξευρεθούν κοινοί τόποι
συνεργασίας µεταξύ των 2 φορέων δεδοµένης της τεράστιας εµπειρίας που έχει πάνω στο θέµα ο
Σύνδεσµος Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας.
seleo.gr-Ygeia
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Σύντοµα οι τεχνικές προδιαγραφές για ειδικά σήµατα λειτουργίας στις
επιχειρήσεις µε ιαµατικές πηγές
Την εκτίµηση ότι πολύ σύντοµα θα ψηφιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές ώστε να µπορούν οι
επιχειρήσεις µε ιαµατικές πηγές να βγάζουν ειδικά σήµατα λειτουργίας, διατύπωσε στο
ραδιόφωνο του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ?Πρακτορείο 104,9fm?, ο Γενικός Γραµµατέας Συνδέσµου Δήµων
Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας, Μάρκος Δανάς.
Την εκτίµηση ότι πολύ σύντοµα θα ψηφιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές ώστε να µπορούν οι επιχειρήσεις
µε ιαµατικές πηγές να βγάζουν ειδικά σήµατα λειτουργίας, διατύπωσε στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ-ΜΠΕ,
?Πρακτορείο 104,9fm?, ο Γενικός Γραµµατέας Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας, Μάρκος
Δανάς.
Ο κ. Δανάς είπε ότι ?πρέπει να µπορεί κάποιος να βγάζει άδεια, σήµερα οι δικές µας οι επιχειρήσεις
δουλεύουν µε προσωρινές άδειες, θεωρώ ότι είναι ζήτηµα ηµερών να ψηφιστούν οι τεχνικές
προδιαγραφές ώστε να µπορούν οι επιχειρήσεις µε ιαµατικές πηγές να βγάζουν ειδικά σήµατα
λειτουργίας?.
Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών. Όπως εξήγησε, ?η υπηρεσία που παράγεται µέσα στο υδροθεραπευτήριο είναι
αποτέλεσµα τριών παραγόντων, επαφή µε τον φυσικό πόρο (λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία,
εισπνοθεραπεία και πηλοθεραπεία), φυσικοθεραπεία
και ευεξία (wellness), άρα οφείλουµε να συνεργαζόµαστε και µε τους αισθητικούς και µε τους
φυσιοθεραπευτές?.
Ο ίδιος είπε ότι ?την τελευταία διετία στην Ελλάδα έχουν αναγνωριστεί 48 φυσικές πηγές ως ιαµατικές,
και διευκρίνισε ότι στη χώρα έχουµε 750 φυσικές αναβλύσεις και από αυτές οι 120 θα αναγνωριστούν ως
φυσικοί ιαµατικοί πόροι, όπου θα στηθούν επιχειρήσεις?.
Ο κ. Δανάς είπε ότι ?η συνεργασία µε τον ΕΟΠΥΥ είναι τεράστιας σηµασίας για µας, γιατί είναι το σηµείο
επαφής (contact point) από όπου τρέχει η ευρωπαϊκή οδηγία 24/2011 για τη διασυνοριακή υγειονοµική
περίθαλψη, είναι αυτό που πάντα ονειρευόµασταν να φέρουµε επισκέπτες από την ΕΕ να κάνουν εδώ τα
λουτρά τους και να γυρίσουν πίσω να αποζηµιωθούν από τα δικά τους ασφαλιστικά ταµεία?.
Ο ίδιος τόνισε ότι ?για να γίνει όµως αυτό πρέπει να έχουµε πολύ καλές υποδοµές και σε δεύτερο χρόνο
καλό management. Μέσω ΕΣΠΑ, προσπαθούµε να βγάλουµε µια πρόσκληση για να µπορούν οι ιαµατικές
πηγές να χρηµατοδοτήσουν τις υποδοµές τους και σε άλλο επίπεδο όσοι δήµοι θέλουν να είναι σε θέση να
κάνουν διαγωνισµούς ώστε ένας ιδιώτης να επενδύσει σε µια ιαµατική πηγή?.

Τη συνέντευξη πήρε η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου
Επιµέλεια Ολγα Καρβουνιάρη
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Συνεργασία των ιαµατικών πηγών µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Φυσικοθεραπευτών
Σε συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
παρευρέθηκε ο Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας κ. Δανάς Μάρκος.

Ο κ.Δανάς είχε την ευκαιρία να ενηµερώσει τα µέλη του ΔΣ για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των
Ιαµατικών πηγών όσον αφορά τις αναγνωρίσεις των φυσικών πόρων ως ιαµατικών, τις αδειοδοτήσεις των
Μονάδων Ιαµατικής Θεραπείας και των Κέντρων Ιαµατικού Τουρισµού-Θερµαλισµού, τις συνεδριάσεις της
οµάδας εργασίας για την διανοµή των Ιαµατικών Φυσικών Πόρων, το portal Τουρισµού Υγείας του ΕΟΠΥΥ
καθώς και την σχέση των Ιαµατικών Πηγών µε την Οδηγία 2011/24/ΕΕ για την διασυνοριακή υγειονοµική
περίθαλψη.
Με δεδοµένο του ότι η υπηρεσία που παράγεται µέσα στις ΜΙΘ και ΚΙΤ-Θ είναι συνδυασµός 3 παραγόντων
Α) Επαφή µε τον φυσικό πόρο (λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία και πηλοθεραπεία)
Β) Φυσικοθεραπεία
Γ) Ευεξία (wellness)
κατά την διάρκεια της συνεδρίασης συµφωνήθηκε ότι η συνεργασία του Συνδέσµου Δήµων Ιαµατικών
Πηγών µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών πρέπει να περάσει σε άλλο επίπεδο. Για τον λόγο
αυτό θα δηµιουργηθεί οµάδα εργασίας µεταξύ των 2 φορέων η οποία θα επεξεργαστεί θεραπευτικές
διαδικασίες ανάλογα βέβαια µε την ταυτότητα του φυσικού πόρου και τις υποδοµές της κάθε ιαµατικής
πηγής. Οι θεραπευτικές αυτές διαδικασίες στη συνέχεια θα προταθούν στις διοικήσεις των επιχειρήσεων
εκµετάλλευσης ιαµατικών πηγών προκειµένου να εµπλουτίσουν την προσφερόµενη υπηρεσία προς τον
επισκέπτη.
Ακόµη συµφωνήθηκε η κοινή επεξεργασία του θεσµικού πλαισίου παλαιότερων αιτηµάτων νοµοθετικών
ρυθµίσεων του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπεύτων προκειµένου να εξευρεθούν κοινοί τόποι
συνεργασίας µεταξύ των 2 φορέων δεδοµένης της τεράστιας εµπειρίας που έχει πάνω στο θέµα ο
Σύνδεσµος Δήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας.

