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ΘΕΜΑ : Λειτουργία Λουτροκαταστημάτων Θέρμων Ικαρίας.
Οι υπογραφόμενοι, Τουριστικός Σύλλογος Λουτρόπολης Θέρμων ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ,
Εξωραϊστικός Σύλλογος Θέρμων Ικαρίας ΑΝΑΛΗΨΙΣ και Λουόμενοι Θέρμων,
δηλώνουν την αμέριστη συμπαράστασή τους στους συμβασιούχους εργαζόμενους
που μάχονται για την εργασία τους.
Γνωρίζουμε πως τα τελευταία χρόνια οι συμβασιούχοι καλύπτουν νευραλγικά πόστα
στο Δήμο Ικαρίας, όπως η καθαριότητα και η εύρυθμη λειτουργία των ιαματικών
υδροθεραπευτηρίων, που αποτελούν χώρους θεραπείας και ανακούφισης για
εκατοντάδες συνανθρώπους μας.

Το επείγον πρόβλημα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε
παράνομη την παράταση των συμβάσεων χιλιάδων εργαζομένων στους Δήμους όλης
της χώρας, και συνεπώς και στο Δήμο Ικαρίας, προέκυψε «ως κεραυνός εν αιθρία» εν
μέσω της ιαματικής περιόδου του νησιού μας.
Αυτή τη στιγμή πολλοί λουόμενοι, Έλληνες και ξένοι, ήδη βρίσκονται στα Θέρμα για
τη θεραπεία τους, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για την υγεία τους και την
ανακούφισή τους από τα συμπτώματα της ασθένειάς τους. Παράλληλα, και πολλοί
άλλοι λουόμενοι έχουν προγραμματίσει την επίσκεψή τους στα Θέρμα το αμέσως
επόμενο διάστημα.
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας,
οφείλουμε να κατανοήσουμε τη δύσκολη θέση που έχουν βρεθεί οι άνθρωποι αυτοί,
οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους, καθώς έχουν ήδη υποστεί μία μεγάλη
οικονομική δαπάνη για την αγορά των εισιτηρίων μετακίνησής τους, τη διαμονή, τη
διατροφή τους, κλπ. Παράλληλα, η τοπική κοινωνία έχει ήδη προετοιμαστεί και
υποστεί σημαντικές δαπάνες για την υποδοχή και φιλοξενία των επισκεπτών –
ασθενών της Λουτρόπολης.
Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των
Λουτροκαταστημάτων, έστω και με μειωμένο ωράριο, καθώς τα Λουτροκαταστήματα
στην πραγματικότητα αποτελούν Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας και σε καμία
περίπτωση δε μπορούν να «ανοιγοκλείνουν», διακόπτοντας τη θεραπεία των
ασθενών. Η θεραπεία έχει ιατρικούς κανόνες και προδιαγραφές.
Θεωρούμε εξίσου σημαντική την καθαριότητα της Λουτρόπολης, καθώς αποτελεί
τόπο Υγείας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εστία μόλυνσης και
ανάπτυξης μικροβίων.
Ζητάμε από την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία να λύσουν άμεσα το
πρόβλημα, χωρίς καθυστέρηση, καθώς οποιαδήποτε δυσλειτουργία στις
Υπηρεσίες του Δήμου θα έχει τεράστιες επιπτώσεις τόσο στους κατοίκους όσο
και στους επισκέπτες του νησιού μας.
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