“Investors' Workshop: Development οf Thermal Springs in Greece”
με τη συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ
Στην ημερίδα “Investors' Workshop: Development οf Thermal Springs in Greece”
την οποία διοργάνωσε το Enterprise Greece σε συνεργασία με το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης και με την αρωγή της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα,
υποστήριξε και συμμετείχε το ΤΑΙΠΕΔ.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδείξει την δυναμική των ιαματικών πηγών στη
χώρα μας και τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται για τον τομέα του
ιαματικού τουρισμού και του τουρισμού ευεξίας από την περαιτέρω ανάπτυξη τους.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Άρης Ξενόφος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ
επισήμανε ότι η παγκόσμια βιομηχανία σπα και ιαματικών πηγών το 2015 ξεπέρασε
σε αξία τα 51 δισ. δολάρια, ενώ συνολικά ο τουρισμός ευεξίας παράγει έσοδα πλέον
των 563 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση. Οι τουρίστες αυτής της κατηγορίας
δαπανούν 61% περισσότερα χρήματα.
Ο επικεφαλής του Ταμείου υπογράμμισε ότι η χρονική συγκυρία και η ωρίμανση
των περιουσιακών στοιχείων αυτής της κατηγορίας επιτρέπει τη χάραξη μιας
στρατηγικής ανάπτυξης των υποδομών ιαματικού τουρισμού, μέσω της
προσέλκυσης επενδύσεων, η οποία θα είναι προς όφελος όλων και κυρίως τον
τοπικών κοινωνιών, προστατεύοντας και αναβαθμίζοντας παράλληλα και το
περιβάλλον.
Δίνοντας το στίγμα της νέας στρατηγικής του Ταμείου, ο κ. Ξενόφος τόνισε ότι η
πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι αυτοσκοπός. «Οι επενδύσεις που
θα γίνουν και τα νέα κεφάλαια που θα φέρει μαζί του ένας επενδυτής, ένας
παραχωρησιούχος συνιστούν για μας κυρίαρχο στοιχείο επιλογής. Το αναπτυξιακό
και το κοινωνικό αποτύπωμα που αφήνουν στην ευρύτερη περιοχή και στον τόπο
μας αποτελούν την αιχμή του δόρατος της διαχειριστικής μας πολιτικής, της
πολιτικής αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας», όπως ανέφερε σχετικά.
Το ΤΑΙΠΕΔ έχει υπό αξιοποίηση 7 ακίνητα που περιλαμβάνουν και ιαματικές πηγές
σε Κύθνο, Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων, Θερμοπύλες, Κονιαβίτη, Αιδηψό, Υπάτη
και Πλατύστομο.
Ο κ. Παναγιώτης Μαυραγάνης, Project Manager του ΤΑΙΠΕΔ παρουσίασε την
συγκεκριμένη ενότητα ακινήτων του Ταμείου, τα εναλλακτικά πλάνα ανάπτυξης
τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησής τους, δίνοντας έμφαση καταρχήν
στην Κύθνο και την ομάδα της Φθιώτιδας (Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων,
Θερμοπύλες και Κονιαβίτης).

