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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ. Γ.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ
Οργή, έκπληξη και πολλά ερωτηματικά προκάλεσε στην κοινωνία των Γρεβενών, η απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού κου Παναγιώτη Μπιτσαξή, με αριθμό πρωτοκόλλου
32012/22-07-2010, να ανασταλεί ο διορισμός του μόνιμου προσωπικού (ΦΕΚ 424/Γ/2010 &
ΦΕΚ 487/Γ/2010), στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, πυλώνας της τοπικής ανάπτυξης τα τελευταία
χρόνια, αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα των πολιτικών, όλων ανεξαίρετα των τοπικών
θεσμικών φορέων, με έμφαση στην καλύτερη οργάνωση, στην ολοκλήρωση των υποδομών,
στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας στους επισκέπτες, στην αδιάλειπτη προβολή κ βέβαια
στην στελέχωση του με έμπειρο και αριθμητικά ικανό προσωπικό.

Με την παραπάνω απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αθλητισμού, ουσιαστικά, ακυρώνεται
μεγάλο μέρος της προσπάθειας που μέχρι σήμερα καταβλήθηκε. Με ένα τυποποιημένο
τρόπο σκέψης, αποκομμένο από τοπικά ερεθίσματα και ανάγκες, χωρίς την προσμέτρηση
θετικών και αρνητικών επιπτώσεων, με μια ισοπεδωτική λογική τυφλής υποταγής στα
κελεύσματα του Μνημονίου, έρχονται και συνυπογράφουν τον μαρασμό και την απαξίωση
του Χιονοδρομικού Κέντρου, συνυπογράφοντας ταυτόχρονα την καταδίκη της αναπτυξιακής
μας προοπτικής.

Θεωρώ, πως μια σειρά ερωτημάτων που γεννώνται, αναμένουν απάντηση:
- Είναι η πρόσληψη των 8 συντοπιτών μας το μείζον πρόβλημα διάρρηξης της
οικονομικής και δημοσιονομικής μας πολιτικής;
- Πως θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου την
ερχόμενη χειμερινή περίοδο, την στιγμή που με τις τελευταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης, έχει ουσιαστικά καταργηθεί η δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων
ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου;
- Μπορεί κανείς να αναλογιστεί τις συνέπειες από τη μη λειτουργία του Χιονοδρομικού
στις διάσπαρτες επιχειρήσεις στα ορεινά του Νομού και μάλιστα σ αυτή την ιδιαίτερα
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δύσκολη για όλους οικονομική συγκυρία;
- Πως θα αντιμετωπισθεί η υποβαθμισμένη εκ των πραγμάτων λειτουργία του, με
τεράστιο αντίκτυπο στην Εικόνα, που με τόσο κόπο και σε τόσο χρόνο, χτίστηκε;

Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα οφείλονται πειστικές απαντήσεις. Απαντήσεις που η
Δημοτική Αρχή, σε αγαστή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς τοπικούς φορείς, θα
επιδιώξει να αναζητήσει και να λάβει.

Τελικός στόχος των κοινών μας προσπαθειών, η άρση της παραπάνω απόφασης, η
ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού του μονίμου προσωπικού και βέβαια η απρόσκοπτη
λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσας.

Ότι με κόπο, χρόνο κ προσωπικές θυσίες χτίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν
πρόκειται να επιτρέψουμε να χαθεί.

Ο Δήμαρχος Γρεβενών

Γεώργιος Νούτσος
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