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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Αγαπητοί μου δημότες, συμπολίτισσες και συμπολίτες του Δήμου Διστόμου-

Αράχωβας-Αντίκυρας-Στειρίου. 

Σε στιγμές κρίσιμες για τον τόπο μας δεν έχουμε δικαίωμα να μένουμε 

αδρανείς. Χρέος όλων μας είναι η «παρουσία» και ο διαρκής αγώνας για ένα 

ποιοτικότερο σήμερα, ένα καλύτερο και σίγουρο αύριο των παιδιών μας. 

Από την κεντρική πολιτική σκηνή, ως βουλευτής, κατέβαλα κάθε δυνατή 

προσπάθεια και υπερασπίστηκα τα συμφέροντα των πολιτών χωρίς να 

λογαριάσω το πολιτικό κόστος. Ως συνδικαλιστής, αγωνίστηκα και 

συνεχίζω να αγωνίζομαι για τα συμφέροντα των εργαζομένων και των ανέργων. Ως απλός πολίτης, 

δίνω καθημερινά τον αγώνα μου για την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας της ζωής 

για το σύνολο των συμπολιτών μας χωρίς κομματική ταυτότητα και φίλτρα. 

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ώριμη σκέψη και αφουγκραζόμενος τις αγωνίες της τοπικής μας κοινωνίας, 

θέτω στην κρίση σας την υποψηφιότητα μου ως επικεφαλής ανεξάρτητου και ενωτικού 

συνδυασμού, τους «Ενεργούς Δημότες», για τον Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας-Στειρίου. 

Ως υποψήφιος δήμαρχος, σας καλώ όλες και όλους σε μια κοινή προσπάθεια, σε μια κοινή πορεία 

επιτυχίας και ανάπτυξης, στη βάση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας με κέντρο τον δημότη. 

Οι προκλήσεις είναι εδώ και μας περιμένουν. Ελάτε να ενώσουμε αποτελεσματικά τις δυνάμεις μας για 

να αξιοποιήσουμε μαζί τα μοναδικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας, την ιστορία του, την γεωγραφική 

του θέση, την αγροκτηνοτροφική του παραγωγή, την καθ’ όλο το έτος πολυδιάστατη τουριστική 

προοπτική του, τα βουνά του, τις θάλασσες και τους ανέμους του, τις άπειρες ευκαιρίες για ανάπτυξη, 

την ευρωπαϊκή του αλλά και παγκόσμια εικόνα του και να τον καταστήσουμε σύγχρονο, αυτάρκη, 

προοδευτικό και παράδειγμα για άλλους, κληροδοτώντας στις επόμενες γενιές, νέες και ισχυρές 

δυνατότητες διαβίωσης, ανάπτυξης και προοπτικής. 

Γιατί μπορούμε! 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ 

Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου <Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας-Στειρίου> 

πρ. Βουλευτής Βοιωτίας 

 

  Ο Ιωάννης Σταθάς, γεννήθηκε το 1975 στο Δίστομο Βοιωτίας, όπου κατοικεί έως σήμερα και 
απασχολείται ως βιομηχανικός εργάτης από το 1996. 

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου 
και ενεργό μέλος των παρακάτω Επιτροπών, Συλλόγων και Σωματείων: 

-Μέλος της 1ης και της 2ης Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων διεκδίκησης των 
Γερμανικών αποζημιώσεων. 

-Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου διεκδίκησης των Γερμανικών αποζημιώσεων. 

-Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών υποθέσεων. 

-Μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας. 

-Πρόεδρος και Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς. 

-Πρόεδρος και Γραμματέας του Σωματείου των εργαζομένων στο «Αλουμίνιο της Ελλάδος». 

-Αντιπρόεδρος ΙΝΕ ΓΣΕΕ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. 

-Πρόεδρος και Γραμματέας της ομάδας καλαθοσφαίρισης Διστόμου. 

-Γραμματέας στην ποδοσφαιρική ομάδα Αμβρυσσέας Διστόμου. 

-Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Νέων Διστόμου. 

Ο Ιωάννης Σταθάς, εξελέγη βουλευτής Βοιωτίας με τον Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) 
στις εκλογές του Μαΐου του 2012. Επανεξελέγη στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και του Ιανουαρίου 
του 2015. Στις 21 Αυγούστου του 2015, απεχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά από 
ισχυρή διαφωνία για την εφαρμογή Μνημονίων, την μείωση του χρέους και τους χειρισμούς της 
Κυβέρνησης σε θέματα οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής της χώρας. 

Μιλά αγγλικά, παίζει σκάκι, γνωρίζει πολεμικές τέχνες και έχει  πλούσια φιλανθρωπική δράση. 
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ 

Γεννήθηκα στο Δίστομο το 1975 από αγροτική οικογένεια, μεγάλωσα και ολοκλήρωσα την εκπαίδευσή 

μου στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο του Διστόμου.  

Ξεκίνησα να εργάζομαι αμέσως μετά την απόλυσή μου από τον Ελληνικό Στρατό το 1996, στο 

«Αλουμίνιον της Ελλάδος» ως Βιομηχανικός Εργάτης Παραγωγής σε βάρδιες και παραμένω στην ίδια 

θέση έως και σήμερα. 

Από το 2006 και παράλληλα με την εργασία μου, εισήλθα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο απ’ όπου και έλαβα 

πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών το 2012 και είμαι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Στερεάς Ελλάδος. 

Αγαπώ τον τόπο μου και μέχρι σήμερα έχω συμβάλει στην δημιουργία και διοίκηση πολλών 

συλλόγων και αθλητικών σωματείων και είμαι πάντα παρών σε κάθε προσπάθεια αξιοποίησης και 

προβολής του τόπου μου. 

Μάχομαι από τα πρώτα μου χρόνια ως εργαζόμενος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχω 

πρωτοστατήσει σε διεκδικήσεις δικαιωμάτων ως Πρόεδρος και Γραμματέας του «Εργατικού Κέντρου 

Λιβαδειάς» και του Σωματείου «ΕΝΩΣΗ» των εργαζομένων στο «Αλουμίνιον της Ελλάδος». 

Μετέφερα τους αγώνες μου στα βουλευτικά έδρανα το 2012 λαμβάνοντας τον υψηλότερο αριθμό ψήφων 

σε όλο τον νομό Βοιωτίας και επανεξελέγην Βουλευτής τον Ιανουάριο του 2015 με αντίστοιχο ρεκόρ 

ψήφων. 

Από την κεντρική πολιτική σκηνή, ως βουλευτής, κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια και 

υπερασπίστηκα τα συμφέροντα των πολιτών χωρίς να λογαριάσω το πολιτικό κόστος. Ως 

συνδικαλιστής, αγωνίστηκα και συνεχίζω να αγωνίζομαι για τα συμφέροντα των εργαζομένων και 

των ανέργων. Ως απλός πολίτης, δίνω καθημερινά τον αγώνα μου για την βελτίωση της 

καθημερινότητας με ποιότητα ζωής για το σύνολο των συμπολιτών μας. 

Παρατηρώντας τις εξελίξεις και την πορεία των πραγμάτων στον νέο Καλλικρατικό Δήμο μας, 

προβληματίστηκα αρκετά για την σημερινή του εικόνα, τις υποδομές του, τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

και κυρίως για το μέλλον του, το μέλλον των κοινοτήτων, της νεολαίας, των εργαζομένων, των 

ανέργων, των γονέων μας και των παιδιών μας! 

Αν και πρέπει να αναγνωρίσω ότι έγιναν σπουδαίες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια από κάθε δημοτική 

αρχή για την λειτουργία της νέας αυτής κοινωνικής δομής, θεωρώ ότι δεν καταφέραμε να φτάσουμε 

τον αρχικό στόχο μας, έτσι άρχισαν να παρουσιάζονται ρωγμές σε επίπεδο διοίκησης αλλά και 

στον κοινωνικό ιστό. 

Αυτό το στοίχημα όμως δεν πρέπει να χαθεί! 

Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Η επόμενη 4ετία, ανήκει στην πρόοδο και τους ΕΝΕΡΓΟΥΣ 

ΔΗΜΟΤΕΣ του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και Στειρίου! 

Οι προκλήσεις είναι εδώ και μας περιμένουν. Ελάτε να ενώσουμε αποτελεσματικά τις δυνάμεις μας για 

να αξιοποιήσουμε μαζί τα μοναδικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας, την ιστορία του, την γεωγραφική 

του θέση, την αγροκτηνοτροφική του παραγωγή, την καθ’ όλο το έτος πολυδιάστατη τουριστική 

προοπτική του, τα βουνά του, τις θάλασσες και τους ανέμους του, τις άπειρες ευκαιρίες για ανάπτυξη, 

την ευρωπαϊκή του αλλά και παγκόσμια εικόνα του και να τον καταστήσουμε σύγχρονο, αυτάρκη, 

προοδευτικό και παράδειγμα για άλλους, κληροδοτώντας στις επόμενες γενιές, νέες και ισχυρές 

δυνατότητες διαβίωσης, ανάπτυξης και πορείας. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ 

  



ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ/ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ – ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ  

6 

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ» 

Οι «Ενεργοί-Δημότες» είμαστε μια ομάδα ενεργών πολιτών, επιτυχημένων επαγγελματιών, ανέργων, 
αγροτών και επιστημόνων οι οποίοι θέλουμε να αλλάξουμε το σήμερα στον τόπο μας και να 
δημιουργήσουμε μία σύγχρονη, δυναμική και ανθρώπινη τοπική κοινωνία με κέντρο τον δημότη, για 
τον δημότη και τους επισκέπτες του τόπου αυτού.  

Της ομάδας μας, ηγείται ένα καταξιωμένο στέλεχος της πολιτικής δύναμης του τόπου μας, ο πρώην 
Βουλευτής Βοιωτίας, Γιάννης Σταθάς. 

Ένας άνθρωπος που δίνει καθημερινά τον αγώνα του μέσα από κάθε μετερίζι, για την βελτίωση της 
καθημερινότητας και της ποιότητας της ζωής των συμπολιτών μας χωρίς καμιά κομματική ταυτότητα 
και φίλτρα. Ένας άνθρωπος που χαίρεται με τις χαρές μας και λυπάται με τις λύπες μας και τα 
προβλήματά μας. 

Ο Γιάννης, έχει αποδείξει εδώ και χρόνια την ικανότητά του να φέρνει 
αποτέλεσμα εκεί που οι άλλοι έχουν σταματήσει. Είμαστε σίγουροι ότι 

 -θα πετύχει- και αυτή την φορά! 

Ο τόπος μας πρέπει να πάει μπροστά. Μια χαμένη ακόμα τετραετία δεν πρέπει να υπάρξει! 

Η ομάδα μας διευρύνεται συνεχώς από συμπολίτες μας οι οποίοι σπεύδουν να ενταχθούν στο 
συνδυασμό μας ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, υποστηρικτές και φίλοι. 

Προετοιμαζόμαστε εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Έχουμε εντάξει στην ομάδα μας εξαιρετικούς 
επαγγελματίες και ανθρώπους με «ιστορία», άποψη και κρίση πέρα και πάνω από κόμματα και 
ιδεολογίες. Έχουμε ολοκληρώσει κύκλους επαφών με επιχειρήσεις, νυν και πρώην αιρετούς και 
ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο. 

Δουλεύουμε προσεκτικά, μετρημένα και προχωράμε βήμα-βήμα για να κάνουμε πραγματικότητα το 
όνειρό μας. Να δούμε αυτόν τον τόπο να ανασταίνεται, να μεγαλώνει, να δημιουργεί, να αποτελεί 
πρότυπο κοινωνίας! 

Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον τις ανάγκες του τόπου μας γιατί τον ζούμε καθημερινά. 

Έρ γα  υπο δο μής ,     έρ γα  πνο ής ,     έρ γα  πο υ  θα  ο μο ρφα ίνο υν  την  

κα θημερ ινό τητα ,     καθα ρ ές  γε ι το ν ι ές  χωρ ί ς  σκο υπ ίδ ια ,     χ ιονοδρο μ ικά  

κέντρ α  πο υ  θα  λε ι το υρ γο ύν,     κα θα ρ ές  παρα λ ί ε ς  μ ε  το υρ ιστ ικές  

υπηρ εσ ί ες  κα ι  υποδομές ,     όμορ φο ι  κα ι  ασφα λε ίς  δρό μο ι ,     ασφα λε ί ς  

πα ιδ ικές  χαρ ές ,     σωστό ς  κα ι  σύγχρο νο ς  φω τ ισμό ς ,      αστυνό μευση ,     

κο ινω ν ικές  δομές ,     γρ ήγορ ες  κα ι  πο λυδ ιά στα τες  υπηρ εσ ί ε ς  γ ια  το ν  

πο λ ί τη  ε ίνα ι  κα ι  πρ έπε ι  να  πα ρα με ί νο υν  α υτονό ητα  γ ια  ό λο υς .  

Το θέμα όμως δεν είναι αν ξέρουμε ή αν ξέρει ο καθένας μας τι πρέπει να κάνει, αλλά το πώς θα 
μπορέσει να τα κάνει. 

Εμείς ξέρουμε πώς να αξιοποιούμε τους όποιους διαθέσιμους πόρους, τα εργαλεία και τα ταλέντα 
γύρω μας ώστε με ανταγωνιστικό και βιώσιμο τρόπο να κάνουμε κάθε μέρα ένα βήμα μπροστά. 

Επεξεργαζόμαστε και προετοιμάζουμε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του Δήμου, ανοιχτό και δυναμικό 
που θα αντανακλά τις ανάγκες των πολιτών , τις ρεαλιστικές τάσεις της αγοράς και τις δυνατότητες 
που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ερχόμαστε να καταθέσουμε μία νέα πρόταση στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές 
που εδράζεται πρωτίστως στην τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία μας να ακούμε, να συνεργαζόμαστε, 
να συνθέτουμε και να επιτυγχάνουμε αποτελέσματα μακριά από ιδεολογικές εμμονές και κομματικές 
ανάγκες ή ισορροπίες του χθες. 

Για όλα τα παραπάνω έλα μαζί μας. 

Για όλα τα παραπάνω, αγωνίσου μαζί μας μέσα ή έξω από τις αίθουσες του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ 
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ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας-Στειρίου είναι δήμος του νομού Βοιωτίας στην 

περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των 

προϋπαρχόντων Δήμων Αράχωβας και Διστόμου και της Κοινότητας Αντικύρας. Η έκταση του νέου 

Δήμου είναι 292.7 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 8.188 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. 

Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Δίστομο. 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΙΣΤΟΜΟΥ (εκλέγονται 10 
Σύμβουλοι) 
 
Δημοτική Κοινότητα Διστόμου 
(και Παραλίας Διστόμου) 
[πληθυσμός: 3.192] 
 
Δημοτική Κοινότητα Στειρίου 
[πληθυσμός: 689] 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΑΧΩΒAΣ (εκλέγονται 7 
Σύμβουλοι) 
 
Δημοτική Κοινότητα Αράχωβας 
[πληθυσμός: 2.770] 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (εκλέγονται 4 
Σύμβουλοι) 
 
Δημοτική Κοινότητα Αντίκυρας 
[πληθυσμός: 1.537 ] 
 

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

3. ΔΗΜΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(ΤΑΚΗΣ) 

4. ΔΡΙΤΣΑ-ΒΑΣΙΛΗΑ 
ΕΥΘΥΜΙΑ 

5. ΖΑΚΚΑΣ (ΝΤΟΥΝΤΟΥ)  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

6. ΖΩΗ-ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ)  

7. ΚΑΡΑΚΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 

8. ΛΟΥΚΑ-ΜΠΕΛΙΤΣΑ 
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΟΥΛΑ) 

9. ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

10. ΠΑΠΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
(ΓΙΑΝΝΑ) 

11. ΠΑΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

12. ΠΙΤΣΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 

13. ΣΤΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

14. ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) 

15. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

2. ΒΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΝΝΕΤΑ 

4. ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗ- 
ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

5. ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 

6. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ (ΛΟΣΑΝΤΑ) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

7. ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8. ΡΕΒΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

9. ΣΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΤΣΑΚΩΝΑ-ΜΠΑΚΑΛΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΛΙΛΑ) 

11. ΤΣΙΡΗ-ΚΟΛΟΒΑΡΗ 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 

1. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2. ΛΑΜΠΡΟΥ-ΑΙΓΙΝΙΤΗ 
ΑΡΓΥΡΩ 

3. ΛHΞΟΥΡΙΩΤΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

4. ΛΟΓΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 

5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

6. ΡΗΓΑ-ΟΜΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
(ΝΑΤΑΣΑ) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 

1. Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ/Ιδιωτικός 
Υπάλληλος, Αντιδήμαρχος Δήμου ΔΑΑ 
τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και 
Περιβάλλοντος, Γεν. Γραμματέας του 
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λιβαδειάς, 
Μέλος της Διοίκησης του Σωματείου 
Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος, 
Απόφοιτος Ακαδημίας Εργασίας της ΓΣΕΕ 

FB: George Angelopoulos 

Email: geoagelo@hotmail.com 

Τηλ: 694 206 6691 

2. Γαλάνης Συμεών   
Ιδ. Υπάλληλος στο Αλουμίνιον της Ελλάδος 

FB: simos_21 

Instagram: simos_21 

Email: simosgalanis@hotel.com 

3. Δημάκας Παναγιώτης (Τάκης)  
Επιχειρηματίας 

Τηλ: 694 432 1909 

4. Δρίτσα–Βασιληά Ευθυμία 
Βοηθός μικροβιολόγου  ΠΕΔΥ-ΙΚΑ Παραλίας 
Διστόμου 

Email: efidrits@yahoo.gr 

5.Ζάκκας Νικόλαος (Ντου Ντου) 
Ιδ. Υπάλληλος 

FB: Νικόλαος Ζάκκας  

Email: nikoszakkas@gmail.com 

6. Ζώη-Φανουράκη Βασιλική 
(Βάνα) 
Υπάλληλος ΠΕΔΥ- ΙΚΑ Παραλίας Διστόμου 

Email: vanazwi-fanouraki@hotmail.gr 

Τηλ: 694 472 8025 

7.Καρακάνη Ελένη 
Ιδ. Υπάλληλος 

FB: Elena Karakani 

Email: elenikarakani@yahoo.gr 

Τηλ: 693 427 0455 

8. Λουκά-Μπελίτσα Παναγιού 
(Γιούλα)  
Δικηγόρος, πρ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 

Email: gmpe84@gmail.com 

Τηλ: 690 638 9202 

9. Μπέλλος Αθανάσιος  
Έμπορος 

Τηλ: 693 222 9071 

 

10. Παππά Γιαννούλα (Γιάννα)  
Συνταξιούχος, πρ. Τραπεζικός Υπάλληλος 

Τηλ: 697 200 5590 

11.Πάστρας Ιωάννης 
Υπάλληλος ΕΥΔΑΠ 

Τηλ: 697 463 8129 

12.Πίτσου-Τερζίδη  Παγώνα 
Συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος 

Email: peggypitsou@ohotmail.com 

Τηλ: 697 409 7438 

13.Σταθάς Νικόλαος 
Επιχειρηματίας Εστίασης  

FB: Nick Stathas  

Email: nikolaostathas@gmail.com 

Τηλ: 697 481 8363 

15.Φιλίππου Χρήστος  
Ελ. Επαγγελματίας 

Τηλ: 697 439 2825 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 

1. Αλεξανδράκος-Αλμπάνης 
Χαράλαμπος  
Τεχνολόγος Μηχανικός-Κατασκευαστής-
Επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Ξενοδόχων Αράχοβας, Πρώην Αντιδήμαρχος 
του Δήμου Δ.Α.Α. με αρμοδιότητες 
αντιδημάρχου Οικονομικών & Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

Τηλ: 694 428 6117 

2.Βρούλιας  Νικόλαος 
Συνταξιούχος 

Email: nvroulias@gmail.com 

Τηλ: 693 221 5815 

3. Γιαννέλου Αννέτα  
Ελ. Επαγγελματίας 

Τηλ: 697 588 5031 

4.Γρανιτσιώτη–Γραντζιώτη 
Γεωργία 
Συνταξιούχος  

Τηλ: 694 533 8403 

5.Μπόμπολη Αθηνά 
Επιχειρηματίας 

FB: Athina Boboli 

Email: athinaboboli@hotmail.com 
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6.Παναγάκος Δημήτριος 
(Λοσάντα) 
Συνταξιούχος, ελ. επαγγελματίας, παλαίμαχος 
ποδοσφαιριστής, αθλητικός παράγοντας, 
πρόεδρος αθλητικών συλλόγων, δημοτικός 
σύμβουλος 

Τηλ: 697 242 4227 

7. Ράπτης Ιωάννης  
Κτηνοτρόφος, Μεταποιητής 

Τηλ: 690 975 4405 

8.Ρέββας Ευστάθιος 

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Ελ. Επαγγελματίας 

Email: stathis.revvas@gmail.com 

Τηλ: 697 844 3000 

9.Σύρος Ιωάννης  
Επιχειρηματίας 

FB: John Syros 

Instagram: John Syros 

Email: johnsyros@yahoo.gr 

Τηλ: 697 003 0007 

10.Τσάκωνα-Μπακάλη 
Βασιλική(Λίλα) 
Συνταξιούχος Αρχιτέκτων μηχανικός, 
Δημόσιος υπάλληλος 

Email: lila.tsakona@gmail.com 

11.Τσιρή Δημητρούλα 
Βιολόγος-εκπαιδευτικός  

FB: dtsiri 

Email: dtsiri@yahoo.com 

 

 

 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

1.Βαλαούρας Νικόλαος 
Αντιδήμαρχος Αντίκυρας, Ελ. Επαγγελματίας 

Τηλ: 697 771 6764 

2.Λάμπρου-Αιγινίτη Αργυρώ 
Ιδ. Υπάλληλος 

Email: lamprouargiro1@yahoo.com 

3. Ληξουριώτης Χαράλαμπος 
Επιμελητής Α΄ Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο 
Υγείας Διστόμου-Ιατρεία Παραλίας Διστόμου 

Email: babislix2005@yahoo.gr 

Τηλ: 694 424 7272 

4.Λόγη Ασπασία 
Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπ/σης Παρ. 
Διστόμου 

Email: alogi0@hotmail.com 

Τηλ: 693 712 0156 

5.Νικολάου Ιωάννης 
Συνταξιούχος από το Αλουμίνιο της Ελλάδος, 
3 τετραετίες κοινοτικός σύμβουλος, Διετέλεσε 
αντιπρόεδρος κοινότητας Αντίκυρας, 
Διετέλεσε αντιπρόεδρος στο σωματείο 
εργαζομένων της Ελλάδος καθώς και στο 
εργατοϋπαλληλικό, Πρόεδρος ΑΣΑ 
(ποδοσφαιρική ομάδα) για 7 χρόνια  

Τηλ: 690 958 6761 

6.Ρήγα-Όμρι Αναστασία 
(Νατάσσα) 
Ιδ. Υπάλληλος στην Ρεφενές Πυρίμαχα 
(εργολαβία στο Αλουμίνιο της Ελλάδος), 
Τοπικός σύμβουλος Διστόμου 

FB: Natassa Riga 

Instagram: natassa_riga 

Email: riganat@yahoo.gr 

 
 

  Ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικός! Είναι δείγμα πολιτισμού καθώς συνδέεται 
με την προσφορά και την ελεύθερη επιλογή. 

Στην προσπάθεια να αλλάξουμε τον τόπο μας και να τον κάνουμε καλύτερο σε 
χρειαζόμαστε! 

Είναι σημαντικό αν πιστεύεις στο όραμα μας να συμμετέχεις στη προσπάθεια 
αυτή. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσεις το διαθέσιμο χρόνο σου, τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες σου σε αυτό τον κοινό σκοπό. 

Είναι σημαντικό να συμμετέχεις! 

Για να γίνεις εθελοντής συμπλήρωσε την ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα μας και 
ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σου πολύ σύντομα. 

https://stathas2019.gr/volunteers/ 

mailto:dtsiri@yahoo.com
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ 

 

Το Όραμα των ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ για τον Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας-Στειρίου 
είναι και θα αποτελεί από εδώ και στο εξής, την πυξίδα στην κοινή πορεία μας στο μέλλον. 

Πορεία, με σκοπό την ανάπτυξη και την δημιουργία σύγχρονων υποδομών και διαδικασιών 
για την λειτουργία της τοπικής κοινωνίας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της και των επισκεπτών της. 

Το Όραμά μας, δεν βασίζεται σε αοριστίες αλλά είναι ένας σαφής ορισμός του κυρίαρχου στόχου, με 
σαφή αποτύπωση των κατευθυντήριων γραμμών και των ενδιάμεσων επιδιώξεων. 

Είναι βασισμένο σε στρατηγικές δράσεις που θα είναι ενταγμένες στην υλοποίηση του Οράματος μέσα 
από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα προγράμματα που 
θα υπηρετήσουν την επίτευξη του σκοπού. 

Φέρνει αναγκαίες ριζικές αλλαγές στο οργανόγραμμα του δήμου και στον επανασχεδιασμό του ρόλου 
του προσωπικού, ώστε αυτό να είναι συμβατό με το βασικό ζητούμενο του Οράματος και να υπηρετεί 
την υλοποίησή του όχι ως διεκπεραιωτικό αλλά ως επιτελικό κι εκτελεστικό όργανο. 

Θέλουμε  δυναμ ική  ανάδε ιξη  των  «δώρων» του  τόπου μας  
υπέρ  των  δημοτών μας  αλλά  κα ι  ολόκληρης  της  Ελλάδας.  

Θα αναδείξουμε το ανθρώπινο δυναμικό και θα επιστρατεύσουμε σπουδαία και σημαντικά πρόσωπα 
των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών για την αναβάθμιση του Δήμου και της ζωής της 
τοπικής κοινωνίας. 

-η ε ικόνα της  πλατε ίας,  

-το  ευρύτερο  περ ιβάλλον  κα ι  ο ι  υποδομές  (ύδρευση,  αποχέτευση,  άρδευση,  
φωτ ισμός,  συγκο ινων ίες ,  δημοτ ική  αστυνομ ία ,  σχολε ία ,  ιατρε ία,  δρόμο ι ,  … )  

-η απασχόληση κα ι  η  ανεργία ,  

-η τρ ίτη  ηλ ικ ία  κα ι  ο ι  άνθρωπο ι  με  ε ιδ ικές  ανάγκες ,  

-η λε ι τουργικότητα  των  δημοτ ικών κα ι  δημόσιων  κτηρ ίων,  

-ο ι  παρεχόμενες  υπηρεσ ίες  προς  τους  πολ ίτες,  

-η  εκπα ίδευση,  η  υγε ία ,  η  καθαρ ιότητα  κα ι  η  ενημέρωση,  

-η ψυχαγωγία ,  ο  πολ ιτ ισμός  κα ι  ο  εθελοντ ισμός ,  

-τα  αδέσποτα,  

-η ιεράρχηση των αναγκών κάθε  Κο ινότητας,  

-η βέλτ ιστη  ο ικονομ ική  απορρόφηση προγραμμάτων,  

-ο ι  νέες  τεχνολογίες ,  η  επ ιχε ιρηματ ικότητα  κα ι  η  ανά πτυξη.  

 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΕΔΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ – ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ 
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Το Όραμά μας εδράζεται σε πέντε πυλώνες και παρουσιάζεται αναλυτικά μέσα από τις ενότητες  
«Το Πρόγραμμά μας» και «Η Κοινωνία μας» 

 

1 – Η Διατήρηση της Μνήμης της Σφαγής του Διστόμου από τους Γερμανούς Ναζί το 1944 και ο 
Αγώνας για Δικαίωση και Αποζημίωση: Η Μαρτυρική Πόλη του Διστόμου με τις ετήσιες εκδηλώσεις 
Πένθους, Μνήμης και Ελπίδας αποτελεί ένα από τα πλέον εμφαντικά σύμβολα, πανελληνίως αλλά και 
παγκοσμίως, των Εγκλημάτων που έγιναν κατά της Ανθρωπότητας αλλά και έπαλξη για την Διεκδίκηση 
των οφειλών της Γερμανίας απέναντι στην Ιστορία και τα θύματά της. Ένα σύμβολο που το 
συμπυκνώνουν, το αποτυπώνουν και το αναδεικνύουν συνεχώς το Μαυσωλείο και του Μουσείο 
Θυμάτων Ναζισμού, τα οποία με την εξαιρετικά σημαντική επισκεψιμότητά τους καθίστανται πόλος 
αντιφασιστικού αγώνα, πανανθρώπινων αξιών και πολιτισμού! 

Καθίσταται έτσι το Μαρτυρικό Δίστομο, όχι μόνο τόπος προσκυνηματικού αλλά και επιμορφωτικού και 
ψυχαγωγικού προορισμού, σε συνδυασμό με το πλούσιο σε εκθέματα Αρχαιολογικό Μουσείο και το 
παράρτημα του Παντείου Πανεπιστημίου, ο ρόλος του οποίου θα επιδιωχθεί να αναβαθμιστεί με 
παράλληλες προγράμματα. Η κεντρική γεωγραφική θέση του Διστόμου μεταξύ Δελφών και Οσίου 
Λουκά – και μεταξύ Παρνασσού, Ελικώνα και Κορινθιακού – καθώς και το κεντρικό οδικό δίκτυο, 
συμβάλουν στην περαιτέρω ολιστική ανάδειξή του.  

 

2 – Ο Παρνασσός και η Αράχωβα: Το βουνό, αποτελεί την πλησιέστερη κορυφογραμμή στην 
πρωτεύουσα και το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Το όνομά του το συναντάμε συνεχώς σε αναφορές από 
την ελληνική μυθολογία και μετά. Σήμερα, η Αράχωβα αποτελεί μία εκ των πρώτων επιλογών χιλιάδων 
επισκεπτών, κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο, για μια σύντομη «απόδραση» από την 
καθημερινότητα, κάθε Σαββατοκύριακο. Η δυναμική και οι δυνατότητες του Παρνασσού είναι 
ατελείωτες. Ο Παρνασσός μπορεί να «μετασχηματιστεί» σε βουνό παγκόσμιου εναλλακτικού τουρισμού 
και παλέτα πολυποίκιλων δραστηριοτήτων και αθλημάτων, σε συνδυασμό με τις κωμοπόλεις του 
Δήμου! 

 

3 – Η Μονή του Οσίου Λουκά- Ελικώνας: μοιάζει «καρφωμένο» βυζαντινό θαύμα αρχιτεκτονικής και 
ζωντανός ορθόδοξος φάρος της καρδιάς μας στον τόπο μας, η Αγιά Σοφία της Ρούμελης. Εκεί, ξεκίνησε 
η επανάσταση του 1821 στην Ανατολική Στερεά προσφέροντας περιουσία και ανθρώπινο δυναμικό στον 
αγώνα. 

Σήμερα, η Μονή αποτελεί το κέντρο του θρησκευτικού τουρισμού της περιοχής ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και πόλο έλξης δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών σε ετήσια βάση 
απ’ όλο τον κόσμο! Ο θρησκευτικός τουρισμός μπορεί, με προβολή και τις κατάλληλες συνέργειες, να 
αναπτυχθεί με τεράστια βήματα. 

Ο Ελικώνας, το άλλο «μεγάλο» βουνό που «πατάει» ο Δήμος μας, με είσοδο από Δίστομο και Στείρι, 
αποτελεί και αυτός μια πρόκληση ανάπτυξης προς πολλές κατευθύνσεις, 

 

4 – Η Αντίκυρα: με το γραφικό λιμάνι της και τις δροσερές παραλίες του κορινθιακού παράκολπου, 
όπου κυματίζουν γαλάζιες σημαίες σε ηλιόλουστες ακρογιαλιές που φιλοξενούν μεγάλο πλήθος 
επισκεπτών και λουόμενων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με υποδομές που ευνοούν επίσης την 
προσέλκυση τουριστικών ιστιοπλοϊκών σκαφών κ.λπ. 

 

5 – Η Παραλία Διστόμου: με τον πρότυπο οικισμό των Άσπρων Σπιτιών, αποτελεί μοναδικό 
πολυπολιτισμικό μωσαϊκό και έναν από τους ελάχιστους θεματοφύλακες εργασίας και ανάπτυξης της 
περιοχής! Παράλληλα το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο προς τον κατάφυτο με πλατάνια «Άγιο 
Νικόλαο», αποτελεί μια εξαιρετική πλαζ και τόπο αναψυχής με μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω 
αξιοποίησης. 

 

Η δράση μας και  η  προσπάθε ιά μας ,  θα ξεκ ινήσε ι  την  επόμενη μέρα  

των εκλογών με  ριζοσπαστικές αλλαγές  στο Οργανόγραμμα και  τον  

τρόπο της  λε ιτουργ ίας  του  Δήμου ,  με  σκοπό την  επιτάχυνση  της  

προόδου των Έργων και  την  αναβάθμιση  της ποιότητας ζωής των 

Δημοτών κα ι  των Επισκεπτών της περ ιοχής μας .  
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ 

Για να μπορέσει ο Δήμος μας, να ανταποκριθεί 
στις προκλήσεις της νέας εποχής και να κάνει 
τις απαραίτητες αλλαγές που θα αντιστρέψουν 
το κλίμα και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα 
των πολιτών, χρειάζεται πρόγραμμα, ιδέες και 
όρεξη για δουλειά. 

Χρειάζεται επίσης, ηγέτης και κατάλληλο 
ανθρώπινο δυναμικό. 

Χρειάζεται δηλαδή άτομα που έχουν αποδείξει 
και αποδεικνύουν καθημερινά στην κοινωνία ποιοί είναι και τί μπορούν να πετύχουν, άτομα που 
πιστεύουν πραγματικά ότι η ευημερία και η πρόοδος του Δήμου δεν είναι αυτονόητα δώρα που 
κάποιοι προσφέρουν, αλλά διαρκής αγώνας για την κατάκτησή τους. 

Πρέπει να πάρουμε σωστές αποφάσεις και να στηρίξουμε ανθρώπους άξιους, ικανούς, ανθρώπους που 
κατά τεκμήριο πιστεύουν στην αξιοκρατία, ανθρώπους έντιμους που δεν αποζητούν το αξίωμα για να 
επιβιώσουν, που δεν χρειάζεται να εξαργυρώσουν κανένα «γραμμάτιο» από τους μηχανισμούς της 
εξουσίας, που δεν έχουν «πάθη», που δεν θέλουν την εξουσία μόνο για την εξουσία και που δεν 
ανέχονται τον ευτελισμό της ζωής του τόπου τους μέσα από παλαιοκομματικές και ξεπερασμένες 
μεθόδους ανεδαφικών υποσχέσεων, εποχικών προσλήψεων, ασφαλτοστρώσεων δρόμων κ.λπ 

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε αναλυτικά τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματός μας για 
κάθε Δημοτική Ενότητα: 

Για τη Διοίκηση του Δήμου 
Η φυσιογνωμία του Δήμου, το μέγεθος, η γεωγραφική του θέση, οι ανάγκες του και τα μεγάλα 
περιθώρια ανάπτυξης της περιοχής μας, δημιουργούν άμεσα την ανάγκη μιας σύγχρονης οργάνωσης 
και λειτουργίας του Δήμου η οποία θα πρέπει να εξυπηρετεί και να φροντίζει για τον εξωραϊσμό των 
κοινοτήτων, την διαχείριση της τουριστικής κίνησης και να συμβάλει ουσιαστικά στην διατήρηση της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των τεχνών και των γραμμάτων. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

1. Δημιουργία προϋποθέσεων για τη διεύρυνση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου, 
σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, 
προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ. μέσα από Ευρωπαϊκά, Εθνικά και Δημοτικά 
Προγράμματα είτε από μόνοι μας είτε σε συνεργασία με άλλους κρατικούς και δημόσιους 
φορείς ακόμα και με ιδιώτες. 

2. Αναβάθμιση της λειτουργίας των πολιτικών οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών με τη 
δημιουργία-βελτίωση των υπηρεσιών διοικητικής και νομικής υποστήριξης με σκοπό την 
επιστημονική και τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

3. Αξιολόγηση, αξιοποίηση και αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων με τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και τη λειτουργία όλων των υπηρεσιακών δομών, την ενίσχυση της 
ευθύνης και των αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των υπηρεσιών, και τη συνεχή επιμόρφωση 
του προσωπικού. 

4. Αύξηση του βαθμού συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των εσωτερικών υπηρεσιών του 
Δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του. 

5. Ενίσχυση της συνεργασίας του Δήμου με άλλους δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς και την ανάπτυξη διαδικασιών συμμετοχής του πολίτη στην χάραξη στρατηγικής και 
δημιουργίας υπηρεσιών και καινοτόμων Έργων. 

6. Ριζική αναθεώρηση του τρόπου καταγραφής και ιεράρχησης των τοπικών προβλημάτων 
για την άμεση και ορθότερη αντιμετώπισή τους. 

7. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε συνδυασμό με 
οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, ώστε να βελτιωθούν η παροχή δημοτικών 
υπηρεσιών και οι δημοκρατικές διαδικασίες. 
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Για το Δίστομο 

 

Το Δίστομο είναι ημιορεινή κωμόπολη στο νοτιοδυτικό τμήμα της επαρχίας Λιβαδειάς του νομού 
Βοιωτίας. Από το 2010, είναι έδρα του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας. 

Η ομώνυμη Δημοτική Ενότητα αποτελείται από τους οικισμούς Διστόμου, Παραλίας Διστόμου και 
Αγίου Νικολάου. Ο πληθυσμός και των τριών οικισμών που αποτελούν την Δημοτική Ενότητα 
Διστόμου είναι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 3.192 κάτοικοι.  

Το Δίστομο έγινε ιδιαίτερα γνωστό για τη Σφαγή που πραγματοποιήθηκε από τα γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής στις 10 Ιουνίου του 1944. Την ημέρα αυτή, εσφαγιάσθησαν 228 κάτοικοι 
(άνδρες, γυναίκες και 45 παιδιά) από τους Γερμανούς. 

Το Δίστομο αποτελεί την έδρα της τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και το γεωγραφικό κέντρο διασύνδεσης 
όλων των Δημοτικών Ενοτήτων. 

Ως τέτοιο, χρειάζεται να διαμορφώσει μια νέα εικόνα ζωής και λειτουργίας με σύγχρονες υποδομές και 
υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα και τις ανάγκες όλων των δημοτών, 
αναπτύσσοντας παράλληλα και δράσεις που στοχεύουν την τοπική κοινωνία του Διστόμου. 

Έχει πλούσια μεταλλευτική ιστορία και είναι από τις πρώτες και πιο πλούσιες περιοχές εξόρυξης βωξίτη 
(τώρα σε αδράνεια), στην Ελλάδα. Έχει παράδοση στην κτηνοτροφία, ενώ στον τομέα της γεωργίας 
έχει παράδοση από αρχαιοτάτων χρόνων στην αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή των ονομαστών 
κρασιών Διστόμου που και σήμερα κατέχουν ξεχωριστή θέση στην αγορά από ντόπια οινοποιεία. 

Το «Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού» και το Μαυσωλείο, οι πολυήμερες Εκδηλώσεις Πένθους, Μνήμης και 
Ελπίδας για την Σφαγή καθώς και το «Αρχαιολογικό Μουσείο», αποτελούν παγκόσμιο φάρο 
ανθρωπισμού και ιστορίας στην περιοχή. 

Επίσης το καλοκαιρινό Θεατρικό Φεστιβάλ, αποτελεί πλέον σημαντικό πόλο εσωτερικού τουρισμού και 
πρέπει να τύχει καλύτερης πρόνοιας και προβολής. 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

• Ανάδειξη της ιστορικότητας της Σφαγής του Διστόμου μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
δράσεων και συνεργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

• Αξιοποίηση του «Ευρωπαϊκού Κέντρου» του Παντείου Πανεπιστημίου που εδρεύει στο Δίστομο, 
ως αιχμής της πολιτισμικής και περιαυτολογικής ανάδειξης του Δήμου μας στην παγκόσμια 
Πανεπιστημιακή κοινότητα. 

• Δημιουργία Παγκόσμιου Φόρουμ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα το Δίστομο. 

• Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου και αναστήλωση οικίας «Αργύρη Σφουντούρη» με σκοπό την 
δημιουργία πρότυπου Μουσείου Ολοκαυτώματος, σε συνδυασμό με το υπάρχον Μουσείο 
«Θυμάτων Ναζισμού». 

• Ένταξη του Μουσείο Ναζισμού στο Μητρώο μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού ώστε να 
λειτουργεί καθημερινά και με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό. 

• Δημιουργία Μουσείου Κέρινων Ομοιωμάτων αναπαράστασης της Σφαγής. 

• Αναδάσωση του Λόφου του Μαυσωλείου και ανάπλαση του χώρου από τις πυρκαγιές μετά από 
μελέτη ειδικών . 

• Νέα Έργα Ύδρευσης με άνοιγμα νέας γεώτρησης και αναβάθμιση δικτύου. 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ/ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ – ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ  

14 

• Ένταξη ολοκληρωμένης μελέτης Βιολογικού Καθαρισμού Διστόμου–Στειρίου με χρηματοδότηση 
από ΕΣΠΑ. 

• Διαμόρφωση των Εισόδων του Διστόμου και βελτίωση του οδικού δικτύου. 

• Ανακατασκευή και συντήρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου και του περιβάλλοντος χώρου. 

• Λειτουργική αξιοποίηση του Εργατικού Οικισμού «Μπάρλου» στις Κάναλλες. 

• Ανακατασκευή πρώην Κτηρίου «Γαλλικής» για στέγαση κοινωνικών δομών, Δημοτικών 
υπηρεσιών, Συλλόγων, Φορέων κλπ. 

• Ανάδειξη (με καλύτερη πρόσβαση, προβολή κλπ) του χώρου του Αγίου-Μάμμα. 

• Ανάδειξη πανελλαδικά των Κρασιών και άλλων προϊόντων της αμπέλου που παράγονται στο 
Δίστομο. 

• Ανάδειξη και κατοχύρωση Π.Ο.Π του Διστομίτικου κτηνοτροφικού προϊόντος «Οψιμοτύρι». 

• Προβολή και διαφήμιση του Διστόμου κάτω από το γενικότερο τουριστικό πλαίσιο προβολής 
του Δήμου και της Περιφέρειας. 

Για την Αράχωβα και το Λιβάδι Παρνασσού 

 

Η Αράχωβα (ή Αράχοβα) είναι μία ορεινή κωμόπολη του Νομού Βοιωτίας με πανάρχαια ιστορία 
χτισμένη στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού σε υψόμετρο 950 μέτρων. Αποτελούσε έδρα του 
ομώνυμου δήμου μέχρι τα τέλη του 2011 ενώ με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης 
εντάχθηκε στον νέο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, του οποίου αποτελεί και Δημοτική 
Ενότητα.  

Ο πληθυσμός της σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είναι 2.657 κάτοικοι. Αποτελεί δημοφιλές 
χειμερινό θέρετρο, χάρη στην ύπαρξη χιονοδρομικού κέντρου, και τη μικρή της απόσταση από την 
Αθήνα (153 χιλιόμετρα). Αξιόλογο και εντυπωσιακό είναι και το ξακουστό «πανηγυράκι» της, μια 
3ήμερη, κατά βάση θρησκευτική εορτή, αφιερωμένη στον Προστάτη και Πολιούχο της Αράχωβας, 
Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο. 

Η Αράχωβα αλλά και το Λιβάδι Παρνασσού, αποτελούν τεράστιο πόλο έλξης επισκεπτών κυρίως τους 
χειμερινούς μήνες οι οποίοι καταφθάνουν κάθε Σαββατοκύριακο κυρίως από την Αθήνα με σκοπό την 
διασκέδαση και την πραγματοποίηση χειμερινών σπορ στα χιονοδρομικά κέντρα του Παρνασσού. 
Πολλοί εξ’ αυτών, διαθέτουν ακόμα και εξοχική κατοικία εντός του οικισμού της Αράχωβας, του 
Λιβαδιού και της γύρω περιοχής. 

Η Αράχωβα, είναι μια σύγχρονη κοινωνία με αξιόλογη τοπική οικονομία, βαθιές πολιτιστικές ρίζες 
και τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. 

Η μεγάλη συρροή κόσμου σε συνδυασμό με το γεωγραφικό ανάγλυφο, τις υπάρχουσες υποδομές και 
τις μέχρι τώρα παρεχόμενες υπηρεσίες μέριμνας και διοίκησης έχουν αναδείξει και κάποια μεγάλα έως 
πολύ-μεγάλα προβλήματα και σημεία που χρίζουν περεταίρω βελτίωσης των υποδομών και της 
καθημερινότητας της τοπικής κοινωνίας. 

Εμείς, αναγνωρίζοντας και εντοπίζοντας τα προβλήματα αυτά και τις αιτίες που τα δημιουργούν, 
έχουμε διαμορφώσει μια σειρά από προτάσεις με σκοπό την άμεση ανακούφιση των κατοίκων και των 
επισκεπτών από τα προβλήματα αυτά όπως είναι το κυκλοφοριακό, η καθαριότητα, οι υποδομές, κ.α… 
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ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

• Θέσπιση Γραφείου Τουρισμού στην Αράχωβα για την βέλτιστη οργάνωση και καλύτερη 
προβολή του Δήμου και των παρεχόμενων υπηρεσιών τουρισμού και φιλοξενίας με κεντρική 
διαχείριση ενεργειών προβολής και διαφήμισης. 

• Συντονισμός και κατασκευή εναλλακτικού δρόμου διέλευσης της Αράχωβας με τη συνεργασία 
και τη συμμετοχή των αρμοδίων φορέων για την ιδανικότερη λύση. Υπάρχει ήδη εγκεκριμένη 
μελέτη, η οποία πρέπει να αναθερμανθεί και να προχωρήσει άμεσα, για κατασκευή υπόγειου 
τούνελ διπλής κατεύθυνσης με προϋπολογισμό τα 60 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονη 
πεζοδρόμηση του σημερινού κεντρικού δρόμου. 

• Αναθεώρηση της λειτουργίας αποκομιδής των σκουπιδιών με ταυτόχρονη σύσταση ειδικού 
κανονισμού με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της υπηρεσίας αλλά και την διατήρηση της αρχοντιάς 
και του επιπέδου που αρμόζει στον οικισμό. 

• Ανάδειξη και εμπλουτισμός με νέα εκθέματα και υπηρεσίες του Λαογραφικού Μουσείου της 
Αράχωβας όπως: κατασκευή κέρινων ομοιωμάτων με θέμα την Μάχη της Αράχωβας και 
δημιουργία χώρου ψηφιακής παρουσίασης για το «πανηγυράκι». 

• Ανάδειξη των παρακείμενων δρόμων (σοκάκια) με σωστό φωτισμό, σήμανση και προβολή. 
Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης τους με πλακόστρωση, κυβόλιθους, κλπ. Παροχή κίνητρων 
δημιουργίας μικρών εμπορικών επιχειρήσεων στους δρόμους αυτούς. 

• Διαμόρφωση των πεζόδρομων (στενών) που έχουν μεγάλη υψομετρική διαφορά, με κατασκευή 
βαθμίδων και παρτεριών που εξασφαλίζουν ομαλή διέλευση των πεζών.  

• Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου καθώς και Ειδικού Γυμναστηρίου Χιονοδρομίας «Ξηράς 
Προπόνησης» με βάση τα διεθνή πρότυπα, με σκοπό την σωστή εκμάθηση των χειμερινών σπορ 
από διπλωματούχους εκπαιδευτές και την παροχή προπονητικών υπηρεσιών σε αθλητές καθ’ 
όλο το έτος αλλά και την πιστοποίηση επαγγελματιών που συνδέονται με τα χειμερινά σπορ, τα 
χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής και τον χειμερινό τουρισμό γενικότερα. 

• Κατασκευή διεθνούς προπονητικού κέντρου στον Παρνασσό, ευρωπαϊκών προδιαγραφών για 
αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και άλλα. 

• Συνεργασία με τοπικούς φορείς για την διεξαγωγή αγώνων και εκδηλώσεων με θέμα τις 
χιονοδρομίες ή και άλλα αθλήματα καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, τόσο στα χιονοδρομικά 
κέντρα όσο και στην ευρύτερη ορεινή περιοχή. 

• Ανάδειξη της «Σχιστής οδού» της κοιλάδας του Πλειστού, ως σύγχρονου περιπατητικού 
μονοπατιού. 

• Δημιουργία υδροβιότοπου και τεχνητής λίμνης στο Λιβάδι για τον περιβαλλοντολογικό 
εξωραϊσμό της περιοχής και την εκμετάλλευση του νερού για άρδευση του ελαιώνα της 
Αράχωβας. 

• Επαναλειτουργία των Σφαγείων. Δεσμευόμαστε να δώσουμε άμεσα λύση στο μεγάλο και χρόνιο 
αυτό που θα βοηθήσει την τοπική αγορά και θα φέρει σημαντικά έσοδα στον Δήμο. 

• Αναθεώρηση και Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πόλεως. 

• Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως στην περιοχή «Αγία Τριάδα». 

• Αξιοποίηση του Κτηρίου «Ειρηνοδικείο Αράχωβας». 

• Επανασχεδιασμός, αδειοδότηση και οργάνωση της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού 
στην Αράχωβα. 

• Δημιουργία μόνιμου Πυροσβεστικού Σταθμού. 

• Προβολή της εύκολης πρόσβασης στην θάλασσα το καλοκαίρι και Ενίσχυση του Ιατρικού 
Τουρισμού σε συνεργασία τοπικών και εθνικών φορέων και οργανισμών παροχής ιατρικών και 
θεραπευτικών υπηρεσιών. 
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Για το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού 

 

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού λειτουργεί αδιάκοπα από το 1976 σε υψόμετρο 1.640 έως 
2.260 μέτρων. Είναι το μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας διαθέτοντας 23 πίστες 
(ορισμένες από τις οποίες πιστοποιημένες από τη διεθνή ομοσπονδία χιονοδρομίας F.I.S. για 
διεξαγωγή αγώνων) συνολικού μήκους 34 χιλιομέτρων για όλα τα επίπεδα ικανότητας και σε όλους 
τους βαθμούς δυσκολίας. Αποτελεί αδιαμφισβήτητα το αρτιότερο και πιο σύγχρονο τεχνολογικά 
χιονοδρομικό κέντρο της χώρας, ισάξιο με ανάλογα του εξωτερικού. 

Πάγια και διαρκή θέση των Ενεργών-Δημοτών είναι η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της 
διοίκησης του Κέντρου με ουσιαστικότερη συμμετοχή και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η διαρκής 
αναβάθμιση των υποδομών του, η στελέχωση του με τους καλύτερους, η αναβάθμιση της ποιότητας 
και της ποικιλίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η παράταση της λειτουργίας του με επιπλέον 
δραστηριότητες και σπορ. 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

• Σωστή συντήρηση των υποδομών του Χ.Κ. και του οδικού άξονα κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. 

• Η σωστή και συνεχής προβολή και διαφήμισή του Χ.Κ. και των τοπικών κοινοτήτων με έμφαση 
των μοναδικών χαρακτηριστικών και υποδομών κάθε κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Προβολή και διαφήμιση με όλα και σε όλα τα μέσα καθώς και συμμετοχή/εκπροσώπηση στις 
διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού και Αθλητισμού. 

• Στοχευμένη προβολή του Χ.Κ. και συνέργειες με χώρες του εξωτερικού που θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν ένα «νέο ρεύμα» επισκεψιμότητας, κυρίως τις καθημερινές, διαμορφώνοντας 
έτσι ένα νέο τοπίο λειτουργίας του Κέντρου και των επιχειρήσεων της περιοχής. 

• Λειτουργία του Χιονοδρομικού κέντρου και τους θερινούς μήνες σε συνεργασία με την ΕΤΑΔ για 
δημιουργία events πεζοπορίας, mountain bikes κλπ. 

• Δημιουργία ειδικών ελεγχόμενων χώρων άθλησης, δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας στο 
βουνό και σε χαμηλότερο υψόμετρο με σκοπό την δημιουργία «κίνησης» όλο το έτος που θα 
προκαλούσε αύξηση του τουρισμού, τόνωση και συντήρηση της τοπικής οικονομίας και το 
καλοκαίρι. 

• Δημιουργία υποδομών για την συλλογή μέρους του υδροποιούμενου όγκου του χιονιού που 
βρίσκεται στις πίστες χιονοδρομίας με σκοπό την εκμετάλλευσή του για τις ανάγκες της 
κτηνοτροφίας της περιοχής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και την τροφοδότηση με νερό 
ειδικών κανονιών χιονιού του Χ.Κ τον χειμώνα. 

• Αγορά «κανονιών» χιονιού για την λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου σε περιόδους που 
δεν υπάρχει ικανή χιονόστρωση για χιονοδρομίες και αγώνες. 

• Ενεργειακή αυτονομία Χιονοδρομικού με κατασκευή ανεμογεννήτριας. 

• Δημιουργία επιπλέον χώρων στάθμευσης. 

• Δημιουργία υποδομής και εφαρμογών πληροφορικής για την άμεση πληροφόρηση του κοινού 
για την λειτουργία του Χ.Κ. και του καιρού μέσα από το Ίντερνετ και μέσα από δημόσιες οθόνες 
ενημέρωσης που θα εγκατασταθούν σε όλη την περιοχή και το εγγύς οδικό δίκτυο. 

• Δυνατότητα αγοράς και έκδοσης online εισιτηρίων εισόδου και χρήσης εξοπλισμού του Χ.Κ. 
απ’ ευθείας από τον επισκέπτη, από τουριστικά γραφεία και καταλύματα μέσω ειδικής 
πλατφόρμας από το Ίντερνετ, μέσω προσωπικών έξυπνων συσκευών (Η/Υ, smartphone, κλπ) 
καθώς και δημόσιων περιπτέρων τύπου «ATM». 
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Για την Παραλία Διστόμου (Άσπρα-Σπίτια) και την 

Περιστερά 

 

Η Παραλία Διστόμου βρίσκεται στο Νομό Βοιωτίας και είναι οικισμός της Δημοτικής ενότητας 
Διστόμου του Καλλικρατικού Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας με πλυθυσμό 1.578 κατοίκους 
(απογραφή 2011). Στην περιοχή αυτή, κτίσθηκαν τα "Άσπρα Σπίτια" από την γαλλική εταιρεία 
«Πεσινέ» (Pechiney), όταν αυτή αποφάσισε την δημιουργία εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου σε 
παρακείμενη περιοχή (θέση Αϊ-λουκαΐτικο ή Σιδηροκαφκιό) που ανήκε στην Ιερά Μονή του Οσίου 
Λουκά. 

Η Παραλία Διστόμου υποδέχεται πρώτη τους επισκέπτες της καλοκαιρινής περιόδου κατά την 
πρόσβασή τους στις παραλίες της περιοχής και μπορεί με τις κατάλληλες ενέργειες αναβάθμισης να 
αποτελέσει κέντρο θερινών διακοπών και ψυχαγωγίας. 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

• Ενέργειες για ένταξη του οικισμού των Άσπρων Σπιτιών στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ" με σκοπό 
την ενεργειακή αναβάθμιση των οικιών και των καταστημάτων του οικισμού. 

• Τουριστική προβολή και διαφήμιση με ταυτόχρονη αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών των 
παραλιών του οικισμού. 

• Δημιουργία μεγάλου περιπατητικού παραθαλάσσιου πεζόδρομου Αγίου Νικολάου - Άσπρων 
Σπιτιών - Αντίκυρας. 

• Δημιουργία πάρκου αναψυχής στη θέση των κτηρίων της παλαιάς αποβάθρας του Μπάρλου 
κάτω από την Περιστερά. 

• Κατασκευή γέφυρας και φωτισμός στον οικισμό Περιστεράς. 

• Ανάπλαση παραλίας του Αγίου Νικολάου, ασφαλτόστρωση και φωτισμός. 

• Αξιοποίηση/λειτουργία κατασκηνώσεων του Αγίου Νικολάου. 

• Αναβάθμιση χώρων στο λιμανάκι του Αγίου Νικολάου. 

• Συνολική ανάπλαση του οικισμού Κανάλι. 

• Διαμόρφωση αγωνιστικής διαδρομής "Άσπρα Σπίτια - Δίστομο", του παλαιού οδικού δικτύου, για 
αγώνες τροχοφόρων. 
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Για την Αντίκυρα 

 

Η Αντίκυρα, είναι παραθαλάσσιο χωριό του Νομού Βοιωτίας και αποτελεί δημοτική ενότητα του 
Καλλικρατικού δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας με τρεις οικισμούς, τον οικισμό της 
Αντίκυρας, τον οικισμό του Αγίου Ισιδώρου και τον οικισμό της Αγίας Σωτήρας με συνολικό 
πληθυσμό 1.537 κατοίκους. Είναι γνωστή για τις ωραίες παραλίες της, κατοικείται από την πρώιμη 
ιστορική περίοδο και ταυτίζεται με την Φωκική πόλη Κυπάρισσος που αναφέρεται από τον Όμηρο. 

Η Αντίκυρα αποτελεί τον τρίτο «εταίρο» στον Καλλικρατικό δήμο μας και συνάμα το κέντρο του θερινού 
τουρισμού της περιοχής. Διαθέτει γραφικό λιμάνι, πεντακάθαρες παραλίες με γαλάζια σημαία και έχει 
μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης τουριστικού ενδιαφέροντος. 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

• Ανάπλαση παραλιακού μετώπου και λιμανιού Αντίκυρας και αναβάθμιση φωτισμού. 

• Ένωση παραλίας από Άγιο Νικόλαο μέχρι την Αντίκυρα. 

• Εξωραϊσμός παραλίας και λιμανιού Αγίου Ισιδώρου. 

• Παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους ιδιώτες για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και των 
δυνατοτήτων της κοινότητας με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών και 
ψυχαγωγικών υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν. 

• Προβολή και διαφήμιση της Αντίκυρας κάτω από το γενικότερο τουριστικό πλαίσιο προβολής 
του δήμου. 

• Αξιοποίηση των σχολών και των εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ. 

• Ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου Αντίκυρας. 

• Αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης. 

• Ολοκλήρωση σκοπευτηρίου ευρωπαϊκών προδιαγραφών στη θέση «Κεφαλή» 

• Ολοκλήρωση έργων στο δημοτικό ποδοσφαιρικό γήπεδο Αντίκυρας (κερκίδες και φωτισμός) 

• Διερεύνηση δημιουργίας υδατοδρομίου και ένταξής του στον ήδη εγκριθέντα κατάλογο 37 
υδατοδρομίων της χώρας ανοίγοντας ταυτόχρονα μια νέα τεράστια προοπτική δικτύωσης του 
δήμου και δημιουργίας νέων υπηρεσιών και θέσεων εργασίας. 

• Διερεύνηση δημιουργίας ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αντίκυρας με το Κιάτο όπου τερματίζει 
σήμερα η γραμμή του Προαστιακού των Αθηνών. 
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Για το Στείρι 

 

Το Στείρι βρίσκεται στο Νομό Βοιωτίας και έχει πληθυσμό 686 κατοίκους. Το χωριό είναι χτισμένο 
σε υψόμετρο 455 μ., στους πρόποδες του Ελικώνα και αποτελεί τοπική ενότητα του Καλλικρατικού 
δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας με δυο οικισμούς, τον οικισμό του Στειρίου και τον οικισμό 
της μονής του Οσίου Λουκά. Η ονομασία του χωριού προέρχεται από την παραπλήσια αρχαία 
φωκική πόλη Στείριδα. 

Το γραφικό Στείρι απέχει 5 χλμ από το Δίστομο και 4, 5χλμ από την Ιερά Μονή Οσίου Λουκά. 
Καθημερινά, από το Στείρι διέρχονται δεκάδες λεωφορεία και Ι.Χ. αυτοκίνητα με προορισμό την 
γειτνιάζουσα Ιερά Μονή. Το γεγονός αυτό, από μόνο του, μας κινητοποιεί ως Ενεργούς-Δημότες με 
σκοπό την δημιουργία προτάσεων που θα μπορούσαν να φέρουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης 
στους κατοίκους του Στειρίου αλλά και του Δήμου γενικότερα. 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

• Διάνοιξη δρόμου «Στείρι – Ιερά Μονή Οσίου Λουκά» σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 

• Συνεργασία με την Μητρόπολη Θηβών & Λεβαδείας καθώς και με άλλους εκκλησιαστικούς και 
κρατικούς φορείς και υπηρεσίες για την δημιουργία, προβολή και διαχείριση υπηρεσιών 
Θρησκευτικού Τουρισμού με κέντρο την Ι. Μονή Οσίου Λουκά αλλά και άλλα βυζαντινά και 
θρησκευτικά μνημεία και γεγονότα της ευρύτερης περιοχής. 

• Συνολική ανάπλαση κεντρικής πλατείας και δημιουργία πρότυπου τουριστικού περιβάλλοντος 
με υδάτινο πάρκο, χώρους πρασίνου και άνετο χώρο στάθμευσης για την προσέλκυση και 
παραμονή διερχομένων επισκεπτών. 

• Στήριξη ιδιωτών στην κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων και αιθουσών παροχής τουριστικών 
υπηρεσιών διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας. 

• Υδροδότηση της Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά και κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας του 
βυζαντινού μνημείου. 

• Πρότυπη αξιοποίηση του δημοτικού σχολείου. 

• Ένταξη ολοκληρωμένης μελέτης Βιολογικού Καθαρισμού Διστόμου–Στειρίου (Χρηματοδότηση: 
ΕΣΠΑ).  
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Για όλους του Πολίτες 

 

Εκτός από τις συνηθισμένες υπηρεσίες που παρέχονται όπως το Δημοτολόγιο, το Ληξιαρχείο, τη 
Συλλογή Απορριμμάτων, κλπ ο Δήμος θα εκμεταλλευτεί σε μέγιστο βαθμό τις νέες τεχνολογίες ώστε να 
δημιουργήσει σύγχρονες υποδομές, νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες για ενημέρωση/πληροφόρηση 
και συναλλαγές, αποτελεσματικές διαδικασίες λειτουργίας του με εκπαιδευμένο προσωπικό. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ/ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  

Ένας από τους πρώτους στόχους μας είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ταυτόχρονη αναβάθμιση 
των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη. 

Οι βασικοί στόχοι του έργου αυτού είναι: 

-Η επαρκέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

-Η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των σημερινών υπαλλήλων και στελεχών του Δήμου με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις τόσο σε κεντρικό 
αλλά και τοπικό επίπεδο. 

-Η δημιουργία υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop) για την έκδοση πιστοποιητικών, αδειών, 
υποβολή αιτήσεων, κλπ) μέσω ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης κοινού. 

-Η αύξηση παραγωγικότητας και βελτίωση του εργασιακού χώρου. 

Το τηλέφωνο και το διαδίκτυο θα αποτελούν το μέσο και τον τρόπο παροχής 
των νέων αυτών υπηρεσιών. 

Οι νεότερες μορφές επικοινωνίας όπως το διαδίκτυο, ναι μεν συμβάλλουν στην επαρκέστερη και 
ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά δε φαίνεται να λύνουν ακόμη το πρόβλημα 100%. Από την 
άλλη μεριά, το τηλέφωνο βρίσκεται μέσα σε όλα τα νοικοκυριά και η σωστή αξιοποίηση του 
προσφέρει σημαντικές λύσεις με την υλοποίηση των κατάλληλων μηχανισμών και διαδικασιών. 

Έτσι, σκοπεύουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε: 

-μια φωνητική πύλη, 
-μια διαδικτυακή πύλη  
-εφαρμογές για έξυπνες συσκευές 
 

για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου, με στόχο την παροχή υπηρεσιών για τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις αποβλέποντας σε μία μακροχρόνια και αμφίπλευρη σχέση. 

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες που θα υλοποιούνται στα πλαίσια του συστήματος αυτού παρουσιάζονται 
συνοπτικά κάτωθι: 

• Έκδοση πιστοποιητικών 

• Αναφορά προβλημάτων & Καταχώρηση αιτημάτων 

• Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

• Δημοτικό Συμβούλιο 

• Διαχείριση επικοινωνίας Δήμου 

• Οικονομική Οργάνωση – Διαχείριση 

• Διαχείριση Έργων – Τεχνική Υπηρεσία 

• Πολιτισμός & Λαϊκή Συμμετοχή 

• Οδηγός Πληροφόρησης του Πολίτη 

• Τοπικός Τουριστικός Οδηγός  

• Επείγοντα Περιστατικά 

• Βιβλιοθήκες 
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ 

 

Ως «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ», έχουμε αναγνωρίσει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και θα 
προσπαθούμε διαρκώς να εντάξουμε ολοένα και πιο δυναμικά τις ενεργές αυτές ομάδες στην τοπική 
διακυβέρνηση. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικότερα σημεία του προγράμματός μας για την διαμόρφωση και τον 
τρόπο λειτουργίας των τοπικών κοινωνιών στα πλαίσια λειτουργίας του Δήμου. 

ΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ  

• Λειτουργία λαϊκών συνελεύσεων στα πλαίσια του άρθρου 85 περί Συνέλευσης κατοίκων σε 
όλες τις Κοινότητες και τα χωριά του Δήμου μας. 

• Ηλεκτρονική αυτοδιοίκηση και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με νέες ηλεκτρονικές 
εφαρμογές αυτοματοποίησης και αρχειοθέτησης. 

• Σύγχρονα συστήματα ενημέρωσης των πολιτών για θέματα που τους αφορούν-
προγραμματισμένες εκδηλώσεις. 

• Σύσταση ειδικής υπηρεσίας αναζήτησης, αξιοποίησης και παρακολούθησης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων. 

• Καταγραφή και Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας του Δήμου μας. 

• Δημιουργία ειδικού ηλεκτρονικού φόρουμ επικοινωνίας και συνεργασίας με ανθρώπους που 
κατάγονται από το Δήμο μας και ζουν εκτός αυτού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

• Έκδοση οδηγού υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των δημοτών αλλά και των κατοίκων με τίτλο 
“Χάρτα του Πολίτη”. 

• Οργάνωση ηλεκτρονικών τοπικών δημοψηφισμάτων, ώστε οι πολίτες να αποφαίνονται για τα 
σημαντικά ζητήματα του Δήμου μας. 

• Ενεργοποίηση του θεσμού «Αρωγός του δημότη» ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα αναφορές, 
καταγγελίες και προβλήματα, εξαιτίας της δυσλειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου. 

• Δικαιοσύνη και ανταποδοτικότητα μεταξύ δημοτών και επιχειρήσεων στον Δήμο μας, όπως 
π.χ. ο εξορθολογισμός των τελών ύδρευσης. 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ,  ΕΥΤΑΞΙΑ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  

• Δημιουργία νέων, ασφαλών παιδότοπων σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου μας 

• Αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και έργα ανάπλασης. 

• Κατασκευή χώρων στάθμευσης και κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης των Κοινοτήτων. 

• Επανεξέταση των δικτύων και των δρομολογίων των δημοσίων συγκοινωνιών μαζί με τους 
αρμόδιους φορείς και εκσυγχρονισμός τους με βάση τις νέες πιθανές απαιτήσεις των δημοτών 
και των επισκεπτών του τόπους μας.  

• Σύσταση υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας (ή άλλου ελεγκτικού μηχανισμού) για την εποπτεία 
των δημόσιων χώρων του Δήμου, την εξασφάλιση της λειτουργικότητας, καθώς και για την 
γενική ασφάλεια των πολιτών. Σε μια εποχή που τα αστυνομικά τμήματα ελαχιστοποιούνται και 
αποδυναμώνονται, ο Δήμος μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά στο έργο της Αστυνομίας 
πολλαπλασιάζοντας έτσι το αίσθημα της δημόσιας ασφάλειας και της λειτουργικότητας. 

• Συντήρηση, περιποίηση, τακτική διακόσμηση και εξωραϊσμός των καλαίσθητων σημείων 
(πάρκα) και των χώρων πρασίνου κάθε Κοινότητας. 

• Εκσυγχρονισμός των μουσείων και των σημείων διάδοσης πολιτισμού του Δήμου μας. 
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• Στήριξη και προβολή στις πολιτισμικές δράσεις, στις εκδηλώσεις και στα φεστιβάλ των 
Συλλόγων του τόπου μας. 

• Δημιουργία Ειδικής Επιτροπής Πολιτισμού με  ανοικτή επικοινωνία με όλους τους εκπροσώπους 
των φορέων και Συλλόγων του Δήμου για την καλή οργάνωση και εκτέλεση του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας τους και των εκδηλώσεών τους. 

• Διάνοιξη και συντήρηση ιστορικών και περιπατητικών μονοπατιών. 

• Λειτουργία σύγχρονων τηλεοπτικών αναμεταδοτών με όλα τα κανάλια για όλες τις τοπικές 
κοινότητες. 

• Δημιουργία δημοτικού ραδιοφωνικού ή/και τηλεοπτικού σταθμού για την προβολή του τόπου 
μας, της ιστορίας του, της σύγχρονης καθημερινότητας, την ενημέρωση. 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  

• Εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ποιότητας περιβάλλοντος σε όλο τον Δήμο. 

• Ανάπτυξη δικτύου δημόσιου «έξυπνου» φωτισμού με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως η παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

• Παροχή πρωτοπόρων υπηρεσιών τηλε-υγείας και δημιουργία δικτύου ιατρικής και 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας, Α.Μ.Ε.Α και γενικώς όσους χρήζουν 
ανάγκης και προστασίας. 

• Έξυπνη διαχείριση και παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσια κτήρια και 
φωτισμό. 

• Έξυπνη κεντρική διαχείριση ύδρευσης/άρδευσης. 

• Έξυπνη αποκομιδή απορριμμάτων με τοποθέτηση διακριτικών έξυπνων κάδων που θα 
ειδοποιούν την υπηρεσία αποκομιδής για την περισυλλογή. 

• Κατάρτιση κανονισμού για την συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων με σκοπό την 
εξοικονόμηση πόρων, υλικών και ενέργειας μειώνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό ή το μέγεθος 
των χώρων υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων. 

• Αξιοποίηση αποβλήτων και απορριμμάτων μέσω ανακύκλωσης ή μετατροπής τους σε 
ηλεκτρική, θερμική ενέργεια, βιοντίζελ κλπ. 

• Πολυγλωσσικές Εφαρμογές Πληροφορικής για έξυπνες συσκευές, με σκοπό την αμφίδρομη 
επικοινωνία Δήμου-Πολιτών (κατοίκων και επισκεπτών) για παροχή και αξιολόγηση των 
υπηρεσιών του Δήμου, γενική ενημέρωση για θέματα καθημερινότητας, ηλεκτρονικά 
δημοψηφίσματα και ανατροφοδότηση, παράπονα δημοτών, προβολή της ιστορίας και των 
σημείων ενδιαφέροντος καθώς και άλλες τουριστικές πληροφορίες. 

Τα παιδιά μας 

 

Ο Εκλογικός Συνδυασμός, «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ», δίνει προτεραιότητα στο «αύριο» και στους νέους 
πολίτες του τόπου μας, τα παιδιά, βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα την εκπαίδευση και την 
διευκόλυνση πρόσβασης τους σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

• Αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων και υποδομών (καθαριότητα και αρτιότητα χώρων, 
ευχάριστο περιβάλλον, επάρκεια Νηπιαγωγών/Δασκάλων/Καθηγητών, σύγχρονη υλικοτεχνική 
υποδομή). 

• Αναγνώριση και επιβράβευση της μαθητικής προσπάθειας και των επιτυχιών των καλύτερων 
μαθητών του Δήμου μας. 

• Συντονισμός δημιουργίας σεμιναρίων από ειδικούς για θέματα νέων τεχνολογιών, 
καλλιτεχνικής έκφρασης και επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών (Δημιουργία 
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προγράμματος καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με χορό, θέατρο, γυμναστική, πηλό κλπ από 
εθελοντές επαγγελματίες όπου θα απασχολούνται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου τις 
απογευματινές ώρες). 

• Δημιουργία νέων, ασφαλών παιδότοπων σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου μας. 

• Νέες εγκαταστάσεις και αξιοποίηση υπαρχόντων σημείων τέχνης και πολιτισμού. 

• Δημιουργία/αξιοποίηση γυμναστηρίων και κολυμβητηρίων. 

• Στενή συνεργασία με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου μας, τα σχολεία, τους 
Συλλόγους Γονέων και με όλους τους φορείς που εμπλέκονται με αθλητικές δραστηριότητες, για 
την ανάπτυξη του Σχολικού και του ερασιτεχνικού Αθλητισμού. 

• Επαναλειτουργία και συντονισμός προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων θερινής περιόδου. 

• Κατάρτιση προγράμματος δωρεάν ιατρικών/οδοντιατρικών επισκέψεων και εξετάσεων των 
μαθητών. 

• Πρόγραμμα εμβολιασμών για ανασφάλιστα παιδιά. 

Για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και Α.Μ.Ε.Α 

 

Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας καθώς και οι πολίτες Α.Μ.Ε.Α. θα έχουν την απαιτούμενη προσοχή 
και αρωγή του Δήμου με ειδικές παροχές πρόσβασης και εξυπηρέτησης όχι μόνο με έργα ανάπλασης 
και κυκλοφορίας αλλά και με μια συνολική κουλτούρα από κάθε «ενεργό δημότη». 

Σκοπός μας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για ανάληψη πρωτοβουλιών στη φιλοσοφία της 
συνύπαρξης και της γεφύρωσης του χάσματος στο μοτίβο «Εμείς & Αυτοί». 

Το πρόσωπο της Αρχής, καθρεφτίζεται και αξιολογείται μέσα από τον διαρκή σεβασμό και τις 
παροχές ποιότητας ζωής απέναντι στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες οι οποίοι εξακολουθούν να είναι ενεργοί συμπολίτες μας, χρήσιμοι στην οικογένειά τους 
και την κοινωνία. 

Για αυτό, έχουμε σχεδιάσει δράσεις ενίσχυσης των ατόμων αυτών, παροχή κάθε δυνατής βοήθειας 
για την εξασφάλιση μιας καθημερινής ποιοτικότερης διαβίωσης. 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

• Κατασκευή κοινωνικών δομών στο κτήριο της πρώην «Γαλλικής» στο Δίστομο. 

• Κατασκευή χώρων στάθμευσης και αποσυμφόρησης των Κοινοτήτων για την εύκολη 
κυκλοφορία των πεζών. 

• Κατασκευή ραμπών πρόσβασης σε όλα τα σημεία παροχής υπηρεσιών του δήμου και 
τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών πρόσβασης στις δημοτικές παραλίες της περιφέρειάς μας. 

• Απαλλαγή δημοτικών τελών σε άτομα με αναπηρία άνω του 67%. 

• Σε συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς, παροχή ενημέρωσης και βοήθεια ανάληψης 
δράσεων επιχειρηματικότητας για Α.Μ.Ε.Α. 

• Δημιουργία κέντρου παροχής πρωτοπόρων υπηρεσιών τηλε-ιατρικής και ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων ιατρικής παρακολούθησης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και των Α.Μ.Ε.Α 
από ειδικό επιστημονικό προσωπικό. 

• Δημιουργία σεμιναρίων πληροφορικής από εθελοντές για άτομα τρίτης ηλικίας, Α.Μ.Ε.Α και όχι 
μόνο. 
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Σύλλογοι και Εθελοντές 

 

Σε γενικές γραμμές, ο όρος εθελοντισμός αφορά στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο 
της υλικής ανταμοιβής, προς όφελος πάντα της κοινωνίας και ποτέ δεν είναι υποχρεωτικός, δηλαδή 
στηρίζεται πάντα στην αυτόβουλη συμμετοχή του ενεργού πολίτη. 

Ο Εκλογικός Συνδυασμός μας, «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ» και τα μέλη του, έχουν στο DNA τους την 
αυτοδιάθεση μέσω του εθελοντισμού, κατανοούν, υποστηρίζουν και επιβραβεύουν κάθε εθελοντική 
προσπάθεια για το κοινό καλό, είτε αυτή αφορά στην συνεισφορά υλικών αγαθών σε καταστάσεις που 
αυτά θεωρούνται αναγκαία για την κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών, είτε αυτή αφορά στην διάθεση 
προσωπικού χρόνου και παροχή υπηρεσιών για την βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, 
περιβαλλοντικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών της κοινωνίας μας. 

Χαρακτηριστικές και μόνιμες προσπάθειες εθελοντικής συμμετοχής στα κοινά, είναι και οι 
αναγνωρισμένοι Σύλλογοι των τοπικών μας κοινωνιών. 

Ως επόμενη Δημοτική Αρχή, θέλουμε από τώρα να διαβεβαιώσουμε τις 
Διοικήσεις των Συλλόγων του Δήμου μας, ότι μαζί θα εξετάσουμε κάθε 

δυνατότητα συντήρησης και ανάπτυξης όλων των Συλλόγων μας. 

Μας ενδιαφέρει η προβολή τους, η παραγωγική λειτουργία τους, η εξωστρέφεια που πρέπει να 
δείχνουν τόσο οι ομάδες αυτές αλλά και γενικότερα ολόκληρη η τοπική κοινωνία και φυσικά, η 
οικονομική τους ενίσχυση μέσα από τις δυνατότητες του Δήμου και τα διάφορα άλλα εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης στα οποία θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε από εδώ και 
στο εξής ως χρήστες, πρώτα ως Δημοτική Αρχή και μετά ως πολίτες του Δήμου μέσα από Συλλόγους 
και πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος. 

.  ΔΕΣΜΕΥΣΗ .  

Κάθε αξιόλογη προσπάθεια εθελοντισμού και προαγωγής του πολιτισμού μας, των τεχνών, του 
περιβάλλοντος, του αθλητισμού και του πνεύματος, θα αντιμετωπίζεται με την απαραίτητη σοβαρότητα 
και θα υποστηρίζεται κεντρικά από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος, το Δημοτικό 
και τα Τοπικά Συμβούλια, το διοικητικό Προσωπικό και όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, θα παραμένουν 
αρωγός και γέφυρα επικοινωνίας, όπου και όταν χρειάζεται, για την επίτευξη του Σκοπού και της 
λειτουργίας των Συλλόγων μας. 

Στην αρχή κάθε έτους, θα πραγματοποιείται συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Πολιτισμού με 
συμμετοχή εκπροσώπων όλων των τοπικών φορέων και Συλλόγων κάθε Δημοτικής Ενότητας και 
εκπροσώπων των Δημοτικών Τοπικών Συμβουλίων με σκοπό την καταγραφή, οργάνωση και εκτέλεση 
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας των Συλλόγων και των εκδηλώσεών τους κάτω από την αρωγή 
και συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής με υλικοτεχνικά μέσα, προσωπικό, υπηρεσίες και χρήματα που 
μπορούν να διατεθούν για τον σκοπό αυτό. 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

• Στήριξη και έμφαση στις πολιτισμικές δράσεις, στις εκδηλώσεις και στα φεστιβάλ των 
συλλόγων του τόπου μας. 

• Δημιουργία Ειδικής Επιτροπής Πολιτισμού και θέσπιση ανοικτής επικοινωνίας με εκπροσώπους 
των φορέων για την οργάνωση ετήσιου προγράμματος διασποράς όλων των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

• Ανάπτυξη και Ενίσχυση ειδικών δράσεων, όπως η πυρασφάλεια και η διοργάνωση 
συγκεκριμένων εκδηλώσεων μεγάλης κοινωνικής συμμετοχής, με τη συμμετοχή εθελοντών. 
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Τουρισμός 

 

Ο Τουρισμός αποτελεί βασική πηγή εσόδων του Δήμου μας αλλά και κανάλι επικοινωνίας, ενημέρωσης 
και ανταλλαγής πολιτισμού με την ευρύτερη εθνική και παγκόσμια κοινωνία. 

Η κοσμοπολίτισσα Αράχωβα και το Λιβάδι Παρνασσού μαζί με τα Χιονοδρομικά Κέντρα της περιοχής 
αποτελούν την ναυαρχίδα του χειμερινού τουρισμού σε πανελλήνιο επίπεδο. 

Η θαλασσινή Αντίκυρα με το γραφικό λιμάνι της, τις ψαροταβέρνες, την «γαλάζια παραλία» του Αγίου-
Ισίδωρου και την Παραλία Διστόμου (Άσπρα Σπίτια) είναι το καλοκαιρινό πρόσωπο του Δήμου μας με 
τεράστιες δυνατότητες περεταίρω ανάπτυξης. 

Το «Μουσείο θυμάτων Ναζισμού» και το «Αρχαιολογικό μουσείο» στο Δίστομο, αποτελούν 
παγκόσμιο φάρο ανθρωπισμού και ιστορίας στην περιοχή. 

Η θρησκευτική διάσταση με πρώτη την ιστορική και βυζαντινή Μονή του Οσίου Λουκά στο Στείρι (10ος 
αιώνας) που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO αλλά και το 
μοναδικό, τριήμερο «πανηγυράκι» του Άι-Γιώργη της Αράχωβας, συμπληρώνουν το πολιτιστικό 
μωσαϊκό του Δήμου μας χαρίζοντας απλόχερα μοναδικά βιώματα γνήσιας ελληνορθόδοξης παράδοσης 
και ζωής στους χιλιάδες προσκυνητές και επισκέπτες τους. 

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν τουριστική ροή τεσσάρων εποχών και ταυτόχρονα, μεγάλη 
υποχρέωση κάθε δημοτικής αρχής να τα συντηρεί, να τα προβάλει και να ανταποκρίνεται με επάρκεια 
και σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης της λειτουργίας τους 12 μήνες τον χρόνο. 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

• Εκσυγχρονισμός των μουσείων και των πολιτισμικών σημείων του Δήμου μας. 

• Προβολή με κάθε μέσο και σε κάθε μέσο, των μοναδικών μας «δώρων» τέχνης, πολιτισμού, 
ιστορίας και θρησκευτικότητας. 

• Επίβλεψη της αγοράς για την εναρμονισμένη λειτουργία της με βάση του νόμους και τα διεθνή 
τουριστικά και υγειονομικά πρότυπα λειτουργίας. 

• Κατασκευή χώρων στάθμευσης και αποσυμφόρησης των Κοινοτήτων και των σημείων 
τουριστικού ενδιαφέροντος. 

• Συντήρηση, περιποίηση, τακτική διακόσμηση των πράσινων πάρκων και εξωραϊσμός των 
καλαίσθητων σημείων κάθε Κοινότητας. 

• Κατασκευή Ειδικού Γυμναστηρίου Χιονοδρομίας "Ξηράς Προπόνησης" με βάση τα διεθνή 
πρότυπα, με σκοπό την σωστή εκμάθηση των χειμερινών σπορ από διπλωματούχους 
εκπαιδευτές και την παροχή προπονητικών υπηρεσιών σε αθλητές καθ' όλο το έτος αλλά και την 
πιστοποίηση επαγγελματιών που συνδέονται με τα χειμερινά σπορ, τα χιονοδρομικά κέντρα της 
περιοχή και τον χειμερινό τουρισμό γενικότερα. 

• Συνεργασία με τοπικούς φορείς για την διεξαγωγή αγώνων και εκδηλώσεων με θέμα τις 
χιονοδρομίες ή και άλλα αθλήματα καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, τόσο στα χιονοδρομικά 
κέντρα όσο και στην ευρύτερη ορεινή περιοχή. 

• Κατασκευή προπονητικού κέντρου ευρωπαϊκών προδιαγραφών στον Παρνασσό. 

• Κατασκευή Ελικοδρομίου στον Παρνασσό. 

• Διερεύνηση δημιουργίας υδατοδρομίου και ένταξής του στον ήδη εγκριθέντα κατάλογο 37 
υδατοδρομίων της χώρας ανοίγοντας ταυτόχρονα μια νέα τεράστια προοπτική δικτύωσης του 
δήμου και δημιουργίας νέων υπηρεσιών και θέσεων εργασίας. 

• Προβολή της εύκολης πρόσβασης στην θάλασσα το καλοκαίρι και Ενίσχυση του Ιατρικού 
Τουρισμού σε συνεργασία τοπικών και εθνικών φορέων και οργανισμών παροχής ιατρικών και 
θεραπευτικών υπηρεσιών. 

• Διάνοιξη και συντήρηση ιστορικών και περιπατητικών μονοπατιών. 
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Περιβάλλον 

 

Ο Δήμος μας θα μπορούσε να διαχωρισθεί στις πέντε (5) παρακάτω περιβαλλοντικές ζώνες: 

1.ΑΕΡΑΣ -ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ  

Το κλίμα μας αλλάζει. Πολλά αέρια που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή είναι επίσης συνήθεις 
ατμοσφαιρικοί ρύποι που επηρεάζουν την υγεία μας και το περιβάλλον. Γενικότερα στην περιοχή μας, 
δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερη ατμοσφαιρική ρύπανση, παρόλα ταύτα, η πρόκληση για το μέλλον είναι 
όμως να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές για το κλίμα και τον ατμοσφαιρικό αέρα θα συνεχίσουν να 
εφαρμόζονται και θα μας βοηθούν να διατηρήσουμε, αν όχι να αναβαθμίσουμε, το πολύ καλό αυτό 
επίπεδο. 

2.ΥΔΑΤΙΝΟΙ  ΠΟΡΟΙ  

Παρά την μεγάλη ένταση των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων στην περιοχή του Παρνασσού, η 
επιφανειακή απορροή είναι μικρή, σαν συνέπεια της επικράτησης του υδατοπερατού ασβεστόλιθου, 
που απορροφά όλο το νερό στο καρστικό σώμα του. Έτσι δεν συναντάμε σημαντικά ρέματα ή 
χειμάρους. 

Από την άλλη όμως, η υπόγεια υδρολογία της περιοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική, πράγμα που 
δικαιολογεί τον μεγάλο αριθμό πηγών. 

Σε κάθε κανόνα όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις και στην περίπτωσή μας, το Δίστομο, το οποίο 
παρουσιάζει έλλειψη επαρκούς ποσότητας νερού ύδρευσης καθ’ όλο το έτος και πρέπει να 
αντιμετωπισθεί άμεσα με κατάλληλες ενέργειες από την Δημοτική Αρχή και τα τοπικά Συμβούλια. 

3.  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΝΗ  

Στο Δήμο μας υπάρχουν μεγάλης έκτασης ελαιώνες, αμπελώνες και λοιπές καλλιέργειες. Η ζώνη αυτή, 
εκτός από τη συμβολή της στην οικονομία και την απασχόληση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της φύσης 
και περικλείει πλούσια πανίδα και χλωρίδα και συγκρατεί πολύτιμους φυσικούς πόρους, όπως το 
έδαφος και το νερό. 

4.ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ  

Την συγκροτούν ο Παρνασσός, ο Ελικώνας και η Κίρφη (Ξεροβούνι). Δεσπόζουσα θέση στην ζώνη αυτή 
έχει το όρος Παρνασσός και ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού, ο οποίος έχει έκταση 36.000 στρέμματα και 
ιδρύθηκε το 1938. Ζώνη με βραχώδεις κορυφές και σπήλαια όπου συναντά κανείς πάρα πολλά είδη 
χλωρίδας και πανίδας. Μεταξύ των ενδημικών προστατευόμενων ειδών είναι η Κεφαλληνιακή Ελάτη 
και η Παρνασσική Παιώνια. Στην περιοχή του Δρυμού παρεπιδημούν επίσης αρπακτικά πτηνά, αλλά 
και λύκοι, αγριογούρουνα, κουνάβια, νυφίτσες κ.ά. 

Η γεωλογική ιδιαιτερότητα του Παρνασσού συνίσταται στα πλούσια κοιτάσματα βωξίτη, γεγονός που 
έχει οδηγήσει σε συστηματική εξόρυξη ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1930. Κοιτάσματα βωξίτη 
υπάρχουν επίσης στον Ελικώνα και την Κίρφη. 

Ο Παρνασσός είναι ιδιαίτερα γνωστός για το χιονοδρομικό κέντρο του και την Αράχωβα. Επίσης 
υπάρχουν πολλές ορειβατικές διαδρομές διάσπαρτες σε όλο τον ορεινό όγκο, ενώ την δυτική πλευρά 
του βουνού διασχίζει το Ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρομών, γνωστό ως Ε4. Ενδιαφέρουσες 
διαδρομές υπάρχουν ακόμα και στον Ελικώνα και την Κίρφη. 

5.ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ  

Ιδιαίτερα σημαντική ζώνη είναι και η παραλιακή ζώνη του Δήμου που εκτείνεται στο νότιο τμήμα 
ξεκινώντας από την Παραλία Διστόμου διαγράφοντας πορεία περίπου 30 χιλιομέτρων προς τα δυτικά 
με πολλές παραλίες, χαρακτηριστικό των οποίων είναι τα καθαρά νερά με σήμα Γαλάζιας Σημαίας και 
οι οργανωμένες πλαζ που αποτελούν παράλληλα και πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. 
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Για να ζούμε σε ένα όμορφο και λειτουργικό περιβάλλον, υπάρχουν πολλά πράγματα που 

μπορούμε να κάνουμε ώστε να αναπτύξουμε περιβαλλοντικές δράσεις που θα βοηθήσουν 

αποτελεσματικά στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής στον τόπο μας συνολικά, όπως η 

καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 

 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

1.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

• Κατάρτιση με άμεση ισχύ, Κανονιστικής Απόφασης για την καθαριότητα στο σύνολο των 
δημοτικών ενοτήτων και έγκριση Πίνακα Προστίμων. 

• Πρόγραμμα Αποκομιδής Απορριμμάτων ανά Δημοτική Ενότητα.  

• Σύσταση τηλεφωνικού κέντρου για άμεση ενημέρωση και κινητοποίηση της υπηρεσίας 
καθαριότητας για απομάκρυνση ειδικών απορριμμάτων (βαρέα απορρίμματα, μπάζα, κλπ). 

• Χρήση νέων τεχνολογιών για την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων. 

• Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων (όπου απαιτείται από τις συνθήκες) με σκοπό την 
χαμηλότερη δυνατή όχληση. 

• Εξέταση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς, υγειονομικής ταφής, ανακύκλωσης και 
ενεργειακής μετατροπής των απορριμμάτων. 

 

2.  ΕΡΓΑ ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΕΣ  

• Δημιουργία περιβαλλοντολογικών σταθμών ρύπων  

• Δημιουργία πράσινων σημείων. 

• Έξυπνη Διαχείριση Ενέργειας Δημοσίων Κτηρίων και Υπηρεσιών 

• Αντικατάσταση αυτοκινήτων του Δήμου με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ή άλλης νέας 
τεχνολογίας  

 

3.  ΓΕΩΠΑΡΚΑ  

Στόχος να μπορέσει η ευρύτερη περιοχή μας να ενταχθεί στο Παγκόσμιο σύστημα Γεωπάρκων της 
UNESCO. 

Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO είναι ενιαίες, ενοποιημένες γεωγραφικές περιοχές, όπου 
διαχειρίζονται διεθνούς γεωλογικής σημασίας τοποθεσίες και τοπία, με μια ολιστική αντίληψη 
προστασίας, εκπαίδευσης και «αειφόρου ανάπτυξης». 

Το έργο αυτό με τη σειρά του ανοίγει το δρόμο σε ένα κύμα νέων δραστηριοτήτων που θα 
ωφελήσουν την περιοχή όπως: 

1. Ήπια τουριστική ανάπτυξη μέσω από ένα οργανωμένο πεζοπορικό δίκτυο μονοπατιών. 

2. Προώθηση της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

3. Ανάπτυξη θέσεων εργασίας. 

4. Γεωτουριστικές δραστηριότητες (Geotourism Activities) και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
(Environmental Education). 

5. Δράσεις που να συνδέουν την ανάπτυξη του Γεωπάρκου με την Αειφόρο Ανάπτυξη, με την εμπλοκή των 

τοπικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων (Sustainable Development). 

6. Συστηματική παρακολούθηση των δράσεων, για τη διόρθωση τυχόν αστοχιών στο πλαίσιο λειτουργίας 
του Γεωπάρκου (Monitoring), προς αποφυγή προβλημάτων κατά την επαναξιολόγηση του Γεωπάρκου, 
που πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια. 

Οι παραπάνω δραστηριότητες  εντάσσονται υποχρεωτικά στην αίτηση μια κοινότητας στην UNESCO 
για την θεώρησή της ως Γεωπάρκο, πράγμα που σημαίνει ότι η δέσμευση υλοποίησης δεν έχει μόνο 
τοπικό χαρακτήρα, αλλά και διεθνή. 
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Επιχειρηματικότητα 

 

Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα 
και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό κέρδος. 

Η Επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει σαν βήματα την Καινοτομία, την Ηγεσία, τη Διαχείριση 
και την Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας. 

Ο Δήμος μας θα μεριμνήσει για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής 
κατάρτισης και θα προωθήσει την επιχειρηματικότητα στις εταιρείες με έδρα το Δήμο μας ειδικά σε 
αυτές που καινοτομούν. 

Επίσης, θα διοργανώσει σεμινάρια ή θα φροντίσει να ενημερώσει για την διεξαγωγή χρήσιμων 
σεμιναρίων που διενεργούνται σε γειτονικές περιοχές ή την πρωτεύουσα  και αφορούν ανάγκες τις 
αγοράς, πηγές και μορφές χρηματοδότησης, νόμους και διατάξεις. 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

• Ανοικτή και συχνή επικοινωνία με φορείς επιχειρηματικότητας με σκοπό την διαμόρφωση 
πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αγοράς και την διενέργεια δράσεων και ενεργειών τόσο του 
Δήμου όσο και της αγοράς. 

• Δημιουργία χώρου «Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας» σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, Πανεπιστήμια Ελλάδας και Εξωτερικού και άλλους φορείς για νεοφυείς, νεανικές, 
καινοτόμες και μικρές κοινωνικές επιχειρήσεις που θα επιλέξουν για έδρα τον Δήμο μας 
παρέχοντας υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και χαμηλά κόστη λειτουργίας. 

• Διερεύνηση δημιουργίας υδατοδρομίου και ένταξής του στον ήδη εγκριθέντα κατάλογο 37 
υδατοδρομίων της χώρας ανοίγοντας ταυτόχρονα μια νέα τεράστια προοπτική δικτύωσης του 
δήμου και δημιουργίας νέων υπηρεσιών και θέσεων εργασίας. 

• Επαναλειτουργία των συνεταιρισμών του Δήμου για ανάδειξη και περεταίρω εμπορική 
εκμετάλλευση των τοπικών προϊόντων μας όπως το κρασί (Δίστομο, Στείρι), το λάδι, η 
φορμαέλα (Αράχωβα), κ.α… 

• Ανάδειξη, Προβολή και Πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων του Δήμου μας όπως του 
Διστομίτικου κτηνοτροφικού προϊόντος «Οψιμοτύρι». 

• Δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων για την τόνωση της τοπικής παραγωγής και τη μείωση της 
ανεργίας. 

• Τόνωση της αγροκτηνοτροφίας με νέα εκσυγχρονισμένα έργα πνοής. 
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Διαχείριση Ενέργειας και Νέες Τεχνολογίες 

 

Ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας-Στειρίου, χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης 
Ενέργειας, ώστε με τις απαιτούμενες ενέργειες να μειώσει τις ενεργειακές ανάγκες των δημοσίων, 
αρχικά, κτιρίων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε ποσοστό έως και 40% εξοικονομώντας 
παράλληλα Ενέργεια και Πόρους. 

Η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί προτεραιότητά μας και 
στόχος μας αρχικά είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών συγκροτημάτων και άλλων δημοσίων 
συγκροτημάτων του Δήμου όπου με τεχνολογίες «Internet of things» και «Έξυπνης Πόλης», έξυπνα 
συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ειδικούς αισθητήρες και λογισμικό, η Δημοτική Αρχή θα έχει 
πλέον τη δυνατότητα να ελέγχει και να ρυθμίζει σε πραγματικό χρόνο, την ενεργειακή της 
κατανάλωση. 

Το να σεβόμαστε το περιβάλλον δεν είναι υποχρέωση, αλλά τρόπος ζωής! 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

Για το Δήμο μας, προβλέπονται οι παρακάτω δέκα κατηγορίες μέτρων: 

1. Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων σε οδούς και πλατείες του Δήμου με νέας 
τεχνολογίας LED. 

2. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων 

3. Ενεργειακές παρεμβάσεις για αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης 

4. Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ σε δημοτικά κτήρια και Κτήματα/Οικόπεδα και δημιουργία 
Ενεργειακής Κοινότητας ακόμα και σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς όπως η 
Εκκλησία. 

5. Αντικατάσταση παλαιών δημοτικών οχημάτων με καινούργια νέας τεχνολογίας και όπου 
είναι δυνατόν ηλεκτροκινούμενα, συνδυάζοντας και σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης του 
στόλου. 

6. Εκπαίδευση υπαλλήλων του Δήμου για την εφαρμογή νέων «πράσινων» διαδικασιών και 
κανονισμών λειτουργίας αλλά και χρήση «πράσινων» προϊόντων στους χώρους ευθύνης τους. 

7. Δημιουργία και ανάπλαση χώρων πράσινου και άλλων κοινόχρηστων χώρων. 

8. Παράλληλα θα προωθήσουμε στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, προτάσεις σύστασης 
Ενεργειακής Κοινότητας με εγκατάσταση ΑΠΕ και Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). 

9. Προβολή και επικοινωνία εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και στον οικιακό και τριτογενή τομέα. 

10. Προβλέπεται η προώθηση και χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και των εναλλακτικών 
μέσων μεταφοράς (π.χ. ποδήλατο) και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντικατάσταση 
παλαιών οχημάτων. 

Τα παραπάνω έργα και δράσεις έχουν τεράστιο ετήσιο οικονομικό όφελος για τον Δήμο και θα 
συμβάλουν στην μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Θα υλοποιηθούν από το Δήμο μας 
μεθοδικά, μέσα από δημοτικούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, 
Ευρωπαϊκά, κ.α. 
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Φιλοζωία/Αδέσποτα 

 

Φιλοζωία γενικά είναι η αμέριστη και αδιάκριτη αγάπη προς όλα ανεξαιρέτως τα ζώα αυτού του 
πλανήτη, ανεξαρτήτως του αν είναι ανεπιθύμητα ή επιβλαβή ή επικίνδυνα για την ανθρώπινη 
υγεία, ασφάλεια και ζωή και αντιπροσωπεύει την ποιότητα και το επίπεδο του πολιτισμού ενός 
λαού και μιας χώρας. 

Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου και οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το 
καλό των ζώων. 

Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο και δεν πρέπει να 
υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά. 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

Οργάνωση καταφυγίων και στείρωση αδέσποτων ζώων για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των 
πολιτών. 

Αυτό θα επιτευχθεί με σύναψη σύμβασης με φιλοζωική Εταιρεία, η οποία θα εκτελεί για λογαριασμό 
του Δήμου τις εργασίες περισυλλογής, στείρωσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επανένταξης 
των αδέσποτων ζώων. Όλες οι εργασίες θα γίνονται υπό την επίβλεψη των υπαλλήλων του Δήμου. 
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Δίστομο, Αράχωβα, Αντίκυρα και Στείρι είναι ο δικός μας τόπος, το 
σήμερα και το αύριο της δικής μας κοινωνίας. Ο τόπος αυτός, μάς 
παραδόθηκε από τους γονείς μας και πρέπει να καταλήξει στα παιδιά μας 
και τα παιδιά των παιδιών μας ακόμα καλύτερος και με πιο πολλές 
δυνατότητες διαβίωσης και ανάπτυξης! Αυτό, μπορούμε να το 
πετύχουμε μόνο μαζί! 

Μας αρέσει να ακούμε την φωνή σου! 

Σκέψου τί θα έκανες ΕΣΥ αν ήσουν Δήμαρχος για λίγο και πες μας δυο 
λόγια για αυτό.  

Πώς θα το ξεκινούσες, πώς θα συνέχιζες και τί θα 
κατάφερνες να πετύχεις στο τέλος; Πόσο και γιατί θα 
ήταν αυτό σημαντικό για τους συμπολίτες μας; 

Καμιά ιδέα δεν είναι μικρή για την μεγάλη κοινωνία μας. 

Η Επιστημονική μας επιτροπή, καταγράφει και επεξεργάζεται όλες τις 
προτάσεις με σεβασμό, διακριτικότητα και εχεμύθεια και αν χρειαστεί θα 
έρθει σε επαφή μαζί σου για περισσότερες λεπτομέρειες και συνεργασία. 

Συμπλήρωσε την ειδική φόρμα που θα βρεις στην ιστοσελίδα μας για να 
λάβουμε την ιδέα και την πρότασή σου, σίγουρα και με ασφάλεια. 

https://stathas2019.gr/share-your-idea/ 
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ΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ-ΣΤΕΙΡΙΟΥ 
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