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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κοινή Σύσκεψη ∆ηµάρχων για το Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού,  

µε πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη 

 

Με αφορµή τις εξελίξεις που αφορούν στο νοµικό καθεστώς του Χιονοδροµικού 

Κέντρου Παρνασσού, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης 

υποδέχθηκε σήµερα το πρωί στο γραφείο του τους ∆ηµάρχους των τριών 

Παραπαρνάσσιων ∆ήµων, προκειµένου να αντιµετωπίσουν από κοινού τα σοβαρά 

ζητήµατα που έχουν ανακύψει. 

Ενόψει της χειµερινής περιόδου και προκειµένου να εξασφαλιστεί η εύρυθµη 

λειτουργία του Χιονοδροµικού, το οποίο αποτελεί  πηγή ζωής για την περιοχή, 

συµβάλλοντας καθοριστικά στην οικονοµία και την πολύπλευρη ανάπτυξη της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο Περιφερειάρχης, Κώστας Μπακογιάννης, ο ∆ήµαρχος 

∆ιστόµου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Γιάννης Γεωργακός, ο ∆ήµαρχος Αµφίκλειας-

Ελάτειας, Γιώργος Γώγος και ο ∆ήµαρχος ∆ελφών, Θανάσης Παναγιωτόπουλος 

συµφώνησαν να δράσουν από κοινού, συγκροτώντας ένα ενιαίο µέτωπο, όπου µε 

συντονισµένες ενέργειες θα προσπαθήσουν να δροµολογήσουν οριστικές λύσεις στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και στο καθεστώς διαχείρισης του. 

Μετά τη συνάντηση, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, προέβη στην ακόλουθη 

δήλωση: «Το Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού αποτελεί την ατµοµηχανή για την 

ανάπτυξη της Περιφέρειας αλλά και των ∆ήµων της περιοχής. Στόχος µας είναι όλοι 

µαζί, µε συντονισµένες ενέργειες, να πετύχουµε την επιστροφή του Χιονοδροµικού 

στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες έχουν να κερδίσουν αλλά και να χάσουν τα 

περισσότερα από τη λειτουργία ή µη του Κέντρου. Ζητούµε όλοι µαζί, το 

Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού, να περιέλθει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».  

Σε ερώτηση για τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτευχθούν τα παραπάνω, ο Κώστας 

Μπακογιάννης απάντησε: «Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγµή το Χιονοδροµικό ανήκει στο 



ΤΑΙΠΕ∆. Υπάρχει προηγούµενο. Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ανακληθεί. Θα 

στείλουµε τις ανάλογες επιστολές και φυσικά θα επιδιώξουµε συνάντηση µε τον 

Υπουργό Οικονοµικών, ενηµερώνοντας τον για το δίκαιο αίτηµα µας, που διασφαλίζει 

την ανάπτυξη του τόπου µας». 

Από τη δική τους πλευρά, οι ∆ήµαρχοι, µεταξύ άλλων, δήλωσαν τα εξής: 

∆ήµαρχος ∆ιστόµου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Γιάννης Γεωργακός: «Συµφωνήσαµε µε 

την πρόταση το Χιονοδροµικό να περιέλθει στην Περιφέρεια. Θα ήθελα να τονίσω ότι 

το ΤΑΙΠΕ∆ θέλει να πουλήσει το Χιονοδροµικό που αυτή τη στιγµή αναβαθµίζεται. Σε 

δύο χρόνια θα γίνει ένα από τα καλύτερα χιονοδροµικά της Ευρώπης. Είµαστε δίπλα 

στον Περιφερειάρχη, και µε αγώνες εάν χρειαστεί». 

∆ήµαρχος Αµφίκλειας-Ελάτειας, Γιώργος Γώγος: «Το Χιονοδροµικό Κέντρο στους 

κατοίκους της περιοχής, τίποτα παραπάνω». 

∆ήµαρχος ∆ελφών, Θανάσης Παναγιωτόπουλος: «Η Πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη 

αποτελεί µία εύλογη για εµάς πρόταση, όπου το Χιονοδροµικό θα ελέγχεται από τις 

τοπικές κοινωνίες. Η Περιφέρεια αποτελεί την πιο σοβαρή περίπτωση για να αναλάβει 

τον έλεγχο και τη διαχείρισή του. Με µεθοδευµένες ενέργειες προχωράµε προς αυτή 

την κατεύθυνση».       

 


