


Πριν από 5 χρόνια μας εμπιστευτήκατε με την ψήφο σας και 
μας αναδείξατε νέα δημοτική αρχή. Σε όλη τη διάρκεια της θη-
τείας μας υπηρετήσαμε τον τόπο χωρίς προσωπικές φιλοδοξί-
ες και ιδιοτέλειες αλλά με γνώμονα το δίκαιο και το καλό των 
δημοτών.
Σεβόμενοι τις δεσμεύσεις μας, εργαστήκαμε άοκνα χτίζο-
ντας το μέλλον αυτού του τόπου, σε καιρούς δύσκολους για 
όλους μας.

Το 2014, Δεσμευτήκαμε:
• για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των δημοτών 

μας  

• για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών  

• για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας  

• για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών  

• για τη διοικητική οργάνωση του δήμου μας 

• για έναν Δήμο ελκυστικό στις προκλήσεις του μέλλοντος

και το κάναμε πράξη!

Γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν στα 
χωριά και στην πόλη μας. Γι’ αυτό διεκδικούμε την ανανέωση 
της εμπιστοσύνης σας για τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου. 
Ζητάμε να μας τιμήσετε ξανά με την ψήφο σας, για να συνεχί-
σουμε το πρόγραμμά μας  με έργα , στόχους και όραμα.

Έχουμε τη γνώση και την εμπειρία! Αποδείξαμε ότι ξέρου-
με τι χρειάζεται ο Δήμος μας και γνωρίζουμε πολύ καλά τις λύ-
σεις. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της ευθύνης και αναλαμ-
βάνουμε την ευθύνη. Είμαστε σταθεροί στις επιλογές μας, από 
την αρχή μέχρι σήμερα.  
Με σωστό πρόγραμμα και σχεδιασμό, με εντιμότητα και ειλι-
κρίνεια, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για το καλό όλων μας!

Συνδημότισσες και συνδημότες

Δώστε μας τη ΔΥΝΑΜΗ να συνεχίσουμε!
Η Δύναμή σας γίνεται για εμάς ευθύνη.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί με ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
για νίκη από την πρώτη Κυριακή.

Χρήστος Σινάνης



Το σύμπλεγμα των βράχων των Μετεώρων αλλά και η Με-
τεωρίτικη Μοναστική Πολιτεία αποτελούν μοναδικό Μνη-
μείο παγκόσμιας εμβέλειας. Το συγκεκριμένο μοναστικό 
κέντρο δεν αποτελεί μόνο στοιχείο της τοπικής, εθνικής 
και παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά από αυτό εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό η τοπική οικονομία και κατά συνέπεια η 
ευημερία και πρόοδος του τόπου μας. Η ανάδειξη και η 
προστασία τους αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε:

• ενέργειες για την προβολή του φυσικού πλούτου και του 
γεωφυσικού κάλλους με σκοπό την ανάδειξη τους σε 
σπάνιο και μοναδικό τουριστικό προϊόν 

• την ανάγκη προστασίας της Μετεωρίτικης Μοναστικής 
Πολιτείας και την αξιοποίηση της αγιομετεωρίτικης πα-
ράδοσης, ιστορίας και κληρονομιάς

Χρήστος Σινάνης

Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, με σημείο αναφοράς ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ! 
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κάναμε πράξη!

συνεχίζουμε...

• Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων,
 προϋπολογισμού ύψους 3.800.000€.
 (Σε εξέλιξη) 

• Ανάπλαση της περιοχής με: 

‣ ασφαλτόστρωση 

‣ κατασκευή πεζοδρομίων 

‣ τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού 

‣ δημιουργία χώρων πρασίνου

‣ δημιουργία χώρων αναψυχής

Νέο Σχέδιο Πόλεως

Αξιοποίηση του ποταμού Πηνειού
και της παρόχθιας ζώνης του

• Αξιοποίηση της παραποτάμιας ζώνης του 
Πηνειού με έργα και ήπιες παρεμβάσεις, 
που θα την μετατρέψουν σε πόλο έλξης 
για όλους. 

• Αναπλάσεις περιοχών με ιδιαίτερο φυσικό 
κάλλος κατά μήκος του ποταμού, από το 
Μουργκάνι μέχρι την Περιστέρα. Θα περι-
λαμβάνονται ποδηλατόδρομοι, θέσεις θέα-
σης των Μετεώρων, παρατηρητήρια πανί-
δας και χλωρίδας, αναψυκτήρια και χώροι 
για αθλοπαιδιές. 

• Τεχνικοοικονομικές μελέτες προς ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα της 

ΕΕ – ΕΣΠΑ

• Αντικατάσταση και επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας

• Συντήρηση παλαιών δικτύων ύδρευσης στις κατά τόπους Κοινότητες

• Έλευση φυσικού αερίου στην Καλαμπάκα 

• Δημιουργία 11 χώρων στάθμευσης στην πόλη της Καλαμπάκας

• Κατασκευή σύγχρονων παιδικών χαρών στην Καλαμπάκα και  σε αρκετές Κοι-

νότητες του Δήμου

• Δημιουργία πάρκου αναψυχής στην Καλαμπάκα

• Ήπιες αναπλάσεις για τον καλλωπισμό πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

• Αισθητική αναβάθμιση πεζοδρομίων

• Οργάνωση Γραφείου Πρασίνου και Καθαριότητας 

• Προμήθεια σύγχρονου οχήματος καθαριότητας (ΣΑΡΩΘΡΟ), κόστους 170.000,00€

• Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, κόστους 

315.000,00€ (σε εξέλιξη)

• Συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας

• Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού

• Αναβάθμιση του δικτύου internet σε όλο το Δήμο (wi-fi).

• Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης γυαλιού

ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΎΠΟΔΟΜΕΣ - ΕΝΙΣΧΎΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι σύγχρονες υποδομές ενισχύουν την οικονομική δραστη-
ριότητα, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών και 
αποτελούν δείκτη ευημερίας για κάθε σύγχρονη κοινω-
νία. Με την ολοκλήρωση της Ε65, την ηλεκτροκίνηση της 

σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα  
και την επέκταση της σιδηροδρομικής Εγνατίας προς Κοζάνη 

και Ηγουμενίτσα, αλλάζουν γρήγορα τα δεδομένα για την αναπτυξιακή 
προοπτική της περιοχής μας.
Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι ! Και θα είμαστε!



Σχεδιασμός έργων υποδομής
και προστασίας του περιβάλλοντος

ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΎΠΟΔΟΜΕΣ - ΕΝΙΣΧΎΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Αλλαγή του συνόλου του φωτισμού του Δήμου με φωτισμό LED

• Ενεργειακή αναβάθμιση «Εξοικονομώ» όλων των δημοτικών 
κτηρίων και των σχολικών μονάδων

• Σύνδεση δημοτικών κτηρίων και σχολικών μονάδων με το δί-
κτυο φυσικού αερίου

• Επέκταση περισσότερων χιλιομέτρων δικτύου φυσικού αερίου

• Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού σε όλο τον Δήμο

• Δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομου σε σημεία ενδιαφέροντος, 
χώρων αναψυχής και αθλητισμού

• Κατασκευή σύγχρονων παιδικών χαρών στην Καλαμπάκα και  
σε όλες τις Κοινότητες

• Ασφαλτοστρώσεις στην πόλη και σε όλες τις κοινότητες του Δή-
μου

• Ανακατασκευή των πεζοδρομίων σε όλους τους δρόμους της πό-
λης μας 

• Δημιουργία χώρων στάθμευσης λεωφορείων

• Προδιαγραφές για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέ-
τησης δημοτών

• Δημιουργία οργανωμένου Γραφείου Εξυπηρέτησης Δημοτών, 
με 4ψηφιο τηλεφωνικό αριθμό,  το οποίο θα συγκεντρώνει, κα-
ταγράφει, απαντά στα καθημερινά αιτήματά τους

• Ενίσχυση της Ανακύκλωσης απορριμμάτων 

• Ενθάρρυνση της εφαρμογής συστημάτων περιβαλλοντικής δια-
χείρισης από επιχειρήσεις

• Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης

• Ενθάρρυνση ενεργειών και δράσεων προστασίας του περιβάλ-
λοντος



• Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μετεώρων – Open Mall. Περί-
που 2 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αισθητική ανα-
βάθμιση του κέντρου της πόλης

• Ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής του ΞΕΝΙΑ και του λόφου του 
Προφήτη Ηλία που θα αποτελέσει οργανωμένο χώρο αναψυχής 
και περιπάτου

• Αναπλάσεις χώρων πρασίνου

• Αναπλάσεις στις δύο εισόδους της πόλης, από Τρίκαλα και από 
Ιωάννινα

• Ανάπλαση της οδού Μετεώρων με την ανακατασκευή των πε-
ζοδρομίων, τη διαμόρφωση νησίδας, χώρων πρασίνου και στάθ-
μευσης. Προϋπολογισμός 170.000,00€ (Σε εξέλιξη)

• Ανακατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού στην οδό Ιω-
αννίνων. Προϋπολογισμός 330.000,00€ (Σε εξέλιξη)

Αναπλάσεις

ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΎΠΟΔΟΜΕΣ - ΕΝΙΣΧΎΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Διαχείριση αδέσποτων ζώων

• Για την αντιμετώπιση του ευαίσθητου ζητήματος των 
αδέσποτων ζώων, με στόχο τη διαχείριση των αδέσπο-
των που υπάρχουν και την αποτροπή ύπαρξης νέων, 
στοχεύουμε:

• Στην ίδρυση δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων 
σύμφωνα με τη νομοθεσία ικανοποιώντας τις προϋποθέ-
σεις ευζωίας, υγιεινής και ασφάλειας

• Στη λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου 

• Στην πρόσληψη κτηνιάτρου

• Στη διενέργεια μαζικών στειρώσεων σε συνεργασία με 
τους ιδιώτες κτηνιάτρους της περιοχής για λόγους πρό-
ληψης

• Στην πρόσληψη φροντιστή ζώων – σταβλίτη

• Στη δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής για τα αδέσποτα, 
ώστε να μπορεί ο πολίτης και ο επισκέπτης να είναι σε 
άμεση επικοινωνία με το Δήμο

• Στη δημιουργία ιστοσελίδας, τουλάχιστον δίγλωσσης, με 
ψηφιοποιημένο το μητρώο αδέσποτων προς υιοθεσία

• Στη συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής 
για προώθηση ζώων προς υιοθεσία

• Στην παροχή κινήτρων για την προώθηση των υιοθεσι-
ών με ανταποδοτικά οφέλη (π.χ. έκπτωση σε λογαρια-
σμό νερού σε όποιον υιοθετήσει αδέσποτο του Δήμου)

• Στην τοποθέτηση ταϊστρών για τα αδέσποτα που θα επα-
νεντάσσονται στην πόλη 

ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΎΠΟΔΟΜΕΣ - ΕΝΙΣΧΎΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΎΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ2

• Μετονομασία του Δήμου, σε Δήμο Μετέωρων δημιουργώντας ένα ισχυρό  Brand 
Name και  δίνοντας τουριστική ταυτότητα στην περιοχή μας

• Δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης –  info tourist

Δημιουργήσαμε έναν χώρο ελκυστικό, με σύγχρονες προδιαγρα-
φές, που δέχεται και εξυπηρετεί μεγάλο πλήθος επισκεπτών

• Δημιουργία ιστοσελίδας www.infotouristmeteora.gr  για την on line πληροφό-
ρηση σε 14 γλώσσες για όλα τα σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέ-
ροντος του Δήμου μας 

Ο τουρισμός είναι η «συνταγή της επιτυχίας» για την οικο-
νομική ανάπτυξη του Δήμου Μετεώρων. 
• τα Μετέωρα, οι επιβλητικοί βράχοι και η μοναστηριακή 
πολιτεία

• Το Προϊστορικό Σπήλαιο Θεόπετρας  και το Κέντρο Τεκμη-
ρίωσης & Εκπαίδευσης Σπηλαίου

• ο Ορεινός Όγκος του Ασπροποτάμου, των Χασίων και Αντιχασίων 
και της  Πίνδου 

• η ιστορική πόλη της Καλαμπάκας με τα βυζαντινά της μνημεία και 
τους αρχαιολογικούς χώρους

• οι παραδοσιακοί οικισμοί με μνημεία ιστορικής και πολιτιστικής 
αξίας

καθιστούν το Δήμο μας μοναδικό τουριστικό προορισμό!

Ο Δήμος Μετεώρων οφείλει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατη-
γική για τον τουρισμό, που θα κάνει επισκέψιμη κάθε γωνιά του Δήμου 
μας.

Στόχος μας είναι:
• η δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου για την τουριστική ανάπτυ-

ξη (προβολή τουριστικού προϊόντος, προώθηση όλων των μορφών 
τουρισμού, διαχείριση του πλήθους των επισκεπτών)

• τουριστική ανάπτυξη των χωριών του Δήμου μας, με την ανάδειξη 
της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε Δημοτικής Ενότητας

κάναμε πράξη!

Η περιοχή μας έχει το ασυναγώνιστο πλεονέκτημα της ύπαρξης 
των μονοπατιών των Μετεώρων, μέσα σε ένα απαράμιλλο φυσικό 
τοπίο. Ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μονοπατιών στο σύμπλεγμα των 
βράχων των Μετεώρων, θα προωθήσει την ανάπτυξη του περιπα-
τητικού τουρισμού. Ο επισκέπτης/περιπατητής έχει τη δυνατότητα 
να βρεθεί μέσα στο περιβάλλον και να επισκεφθεί τις Μονές χωρίς 
τη χρήση του οδικού κυκλώματος. 

Σχεδιάζουμε:

• Σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τη 
βελτίωση, επέκταση, διαπλάτυνση των υφιστάμενων μονοπα-
τιών καθώς και τη διάνοιξη νέων

• Τη σύνδεση της παλιάς πόλης της Καλαμπάκας, που θα είναι η 
αφετηρία, με το Καστράκι και την ευρύτερη περιοχή

• Ήπιες παρεμβάσεις, εναρμονισμένες με το χώρο που διατηρούν 
την αυθεντικότητα του τοπίου, όπως:

‣ θέσεις για στάση και ξεκούραση

‣ εξοπλισμός  στις θέσεις στάσης των διαδρομών

‣ σήμανση κατευθυντήρια και πληροφοριακή

‣ Εντοπισμός κατάλληλων θέσεων για δημιουργία χώρων 
στάθμευσης στην περίμετρο του ιερού χώρου

‣ Σύνδεση με τους χώρους στάθμευσης με το κέντρο της Κα-
λαμπάκας και το Καστράκι

Ανάδειξη περιπατητικών
μονοπατιών των Μετεώρων

συνεχίζουμε...



Τουριστική ανάπτυξη
των κοινοτήτων του Δήμου μας

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΎΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ

• Σχεδιασμός του προγράμματος «Δρόμοι Τοπικού Πολιτισμού» 
που προβλέπει την ενιαία καταγραφή των αξιοθέατων και μνη-
μείων, των δράσεων αλλά και των χώρων διαμονής όλων των 
Κοινοτήτων του Δήμου μας

• Δημιουργία Συστήματος ηλεκτρονικής πλατφόρμας πολλαπλών 
χρήσεων και εφαρμογών σε μνημεία, καθώς και καινοτόμων ερ-
γαλείων για εύκολη διαχείριση πληροφοριών με στόχο την τεκ-
μηρίωση και ανάδειξη των μνημείων και ιστορικών στοιχείων 
πολιτισμού του Δήμου Μετεώρων

• Βελτίωση των διαθέσιμων ταξιδιωτικών εργαλείων με δημιουρ-
γία οδηγού, χάρτη και εφαρμογής για κινητά και tablets

• Ενοποίηση πολιτιστικών χώρων και μνημείων του Δήμου Μετε-
ώρων - Πολιτιστικές Διαδρομές του Δήμου Μετεώρων σε μορφή 
εικονικού περιβάλλοντος, τριών και τεσσάρων διαστάσεων (3D 
και 4D) 

‣ Η ανάδειξη μνημείων σε περιβάλλον επαυξημένης πραγ-
ματικότητας και 4 Διαστάσεων θα πραγματοποιηθεί σε 
συνεργασία με το ΕΜΠ με στόχο την ανάπτυξη τεσσάρων 
(4) ολοκληρωμένων εφαρμογών για χρήση του Συστή-
ματος από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή tablet ή 
smartphone. 

• Προώθηση του τουριστικού προϊόντος μέσω του βιωματικού 
τουρισμού 

‣ Η νέα τάση στον τουρισμό είναι ο «τουρισμός εμπειριών». 
Εμπειρίες που συνδέονται με την παράδοση, την τοπι-
κή κουζίνα, την ιστορία, τις δράσεις στην ύπαιθρο, την 
επαφή με τη φύση. Η προώθηση αυτών των νέων τάσεων 
στον τουρισμό απαιτεί την κατάρτιση ενός προγράμματος 
διαχείρισης των τοπικών προορισμών του Δήμου μας και 
την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε προ-
ορισμού. Ο Δήμος θα συμβάλει ενεργά και σχεδιασμένα 
ώστε οι προορισμοί αυτοί να είναι βιώσιμοι και κυρίως 
ανταγωνιστικοί.

• Σύνδεση όλων των παραπάνω με το Κέντρο Τουριστικής Πληρο-
φόρησης



Η Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας υπήρξε για 70 
χρόνια πρωτοπόρα στην κατεργασία ξύλου και την κατασκευή 
ξυλοκατασκευών. Επίσης αποτέλεσε μοχλό ανάπτυξης και οι-
κονομικής ευρωστίας των κατοίκων. Σήμερα, ακολουθώντας 
τις εξελίξεις της εποχής και της τουριστικής ανάπτυξης της 
περιοχής, έχουμε έτοιμη τη μελέτη για την πολυλειτουργι-
κή αξιοποίηση της Κρατικής Βιομηχανίας Ξύλου Καλαμπά-
κας και τη μετατροπή της κατά 70% σε μουσειακό τουριστικό 
προϊόν. Ένα μέρος της Βιομηχανίας θα συνεχίσει να είναι πα-
ραγωγικό και το μεγαλύτερο μέρος θα γίνει επισκέψιμο με:

• τη δημιουργία Δασικού Μουσείου με ενδεικτική λειτουργία των 
παλιών μηχανημάτων

• τη διαμόρφωση και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που δεν εί-
ναι σε χρήση

Αυτός ο πολυχώρος θα μπορεί να δέχεται τους επισκέπτης της 
περιοχής μας και, σε συνδυασμό με το Πάρκο της Καλαμπάκας, 
θα αποτελέσει πόλο έλξης και γενικότερης ανάπτυξης της ευρύ-
τερης περιοχής.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΎΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ

Πολυλειτουργική αξιοποίηση
Κρατικής Βιομηχανίας Ξύλου Καλμπάκας

•  Δημιουργία σύγχρονου αναρριχητικού Κέντρου 
στα Χάσια. Το Αναρριχητικό Κέντρο Χασίων θα 
συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής των 
Χασίων και στην ανάπτυξη των εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού

• Την ανάδειξη των περιπατητικών μονοπατιών σε όλο το 
Δήμο

• Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο στους Αγ. Θεοδώρους, 
το οποίο θα διοργανώνει εκθέσεις και θα φιλοξενεί εκθέ-
τες από όλον τον κόσμο

• Συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους τουριστικούς 
φορείς της περιοχής με στόχο τη βέλτιστη προώθηση του 
τουριστικού προϊόντος

Σε ένα τουριστικό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας όπως 
τα Μετέωρα, η συνεχώς αυξανόμενη ροή οχημάτων απαι-
τεί σχέδιο διαχείρισης. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με επι-
στήμονες και ειδικευμένο προσωπικό για μελέτη φέρουσας 
ικανότητας οχημάτων στο οδικό κύκλωμα των Μετεώρων. 
Η μελέτη αυτή, σε συνδυασμό με την ανάδειξη των περιπα-
τητικών μονοπατιών, θα οδηγήσει στην αποσυμφόρηση του 
κυκλοφοριακού προβλήματος των Μετεώρων. 

Πρόληψη για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που προκύπτουν
από την ραγδαία αύξηση του τουρισμού

συνεχίζουμε με...
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• Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας και ΚΕΠ Υγείας, για τη διαχείριση προγραμμά-
των αγωγής και προαγωγής της υγείας, οργανώνοντας προληπτικές εξετάσεις 
που αφορούν στην υγεία των δημοτών

• Στήριξη και επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

• Στήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου Μετεώρων

• Υλοποίηση προγράμματος μαθητείας σε συνεργασία με το ΕΠΑΛ Καλαμπάκας

• Μείωση στα τροφεία στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου

Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, μέριμνας και αλληλεγγύ-
ης προς όφελος του συνόλου των δημοτών, αποτέλεσε και 
αποτελεί βασικό μέλημά μας. Με προτεραιότητα τον άν-
θρωπο, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και αναπτύσσουμε 

δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, 
στην κοινωνική στήριξη ευπαθών ομάδων και στην κάλυψη των ανα-
γκών του συνόλου των δημοτών.

κάναμε πράξη!

• Ενίσχυση του ΚΕΠ Υγείας

• Ενίσχυση του Κέντρου Κοινότητας

• Μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης αδύναμων κοινωνικών ομά-
δων

• Οργάνωση ημερίδων επαγγελματικού προσανατολισμού

• Συνέχιση και ενίσχυση του προγράμματος μαθητείας

• Υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων που στοχεύουν στη στή-
ριξη και στην εκπαίδευση των νέων

• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα δημοτικά μουσεία με αν-
θρώπινο δυναμικό της περιοχής μας

• Βελτίωση της δομής στήριξης της τρίτης ηλικίας (ΚΑΠΗ)

συνεχίζουμε...
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• Μουσική Σχολή

‣ Αναβάθμιση της Μουσικής Σχολής με τη μεταστέγασή της σε νέο κτήριο , 
σύγχρονων υποδομών 

‣ Εξοπλισμός για την καλύτερη λειτουργία της

‣ Ίδρυση της Δημοτικής Φιλαρμονικής 

• Λειτουργία Κέντρου Ψηφιακής Προβολής Μετεώρων και Μουσείου Γεωλογικών 
Σχηματισμών Μετεώρων 

• Διαμόρφωση αύλειων  χώρων των σχολικών μονάδων 1ου , 2ου κ 3ου Δημοτικού 
Σχολείου Καλαμπάκας. (Σε εξέλιξη)

• Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλα-
μπάκας

• Παραγωγή και στήριξη Πολιτιστικών εκδηλώσεων με το έμψυχο δυναμικό της 
περιοχής και με τη συμβολή όλων των συλλόγων του Δήμου μας

• Λειτουργική αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου

• Λειτουργία δύο τμημάτων δημόσιου ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων

• Στήριξη πολιτιστικών Συλλόγων όλων των Κοινοτήτων του Δήμου μας στις τοπι-
κές τους εκδηλώσεις αλλά και με τη διάθεση χοροδιδασκάλων 

• Θεσμοθέτηση και καθιέρωση της Γιορτής Παραδοσιακών Χορών 

Ο πολιτισμός και η παιδεία καθορίζουν την ταυτότητα ενός 
Δήμου. Αποτελούν έκφραση της ζωής του ανθρώπου. Εί-
ναι ανοιχτά παράθυρα με θέα ολόκληρο τον κόσμο. Με 
συντονισμένες δράσεις και κατάλληλες δομές, σχεδιά-

ζουμε και εφαρμόζουμε προγράμματα που θα φέρουν σε 
επαφή τις νεότερες ηλικίες με δημιουργικές ομάδες.

κάναμε πράξη!

• Σύσταση Αναπτυξιακής Εταιρείας που θα διαχειρίζεται τη 
λειτουργία των  Δημοτικών  Μουσείων  και  την Πολυλει-
τουργική Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας

• Στελέχωση των δημοτικών μουσείων με ανθρώπινο δυ-
ναμικό  αποκλειστικά από το Δήμο μας, που η μισθοδοσία 
τους θα εξασφαλίζεται με την καθιέρωση ενός κοινού εισι-
τηρίου

• Δημιουργία Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου στον αύ-
λειο χώρο του Κέντρου Ψηφιακής Προβολής Μετεώρων

• Βελτίωση λειτουργίας μουσειακών χώρων

• Ενοποίηση πολιτιστικών χώρων και μνημείων

• Σχεδιασμός προγράμματος «Δρόμων Τοπικού Πολιτισμού»

• Καθιέρωση μουσικών φεστιβάλ φιλαρμονικών, χορωδιών, 
θρησκευτικής – βυζαντινής μουσικής, νεανικών συγκρο-
τημάτων κ.α.

• Διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων και εκθέσεων φωτο-
γραφίας

συνεχίζουμε...
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• Δημιουργία δημοτικού εικαστικού εργαστηρίου και εργα-
στηρίου φωτογραφίας

• Συνέχιση στήριξης πολιτιστικών συλλόγων

• Δημιουργία κοινού χώρου για τους πολιτιστικούς συλλό-
γους της περιοχής

• Προγράμματα δικτύωσης και συνεργασίας πολιτιστικών 
συλλόγων

• Ανάδειξη πολιτιστικής ταυτότητας της κάθε Δημοτικής 
Ενότητας

• Σύνδεση όλων των εκδηλώσεων με τον τουρισμό

• Αξιοποίηση και αναβάθμιση του πεστροφογεννητικού 
σταθμού Ασπροποτάμου στη θέση «Κουκουφλί» σε σύν-
δεση με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις μέσω προγραμ-
ματικών συμβασεων και με σκοπό την εξειδικευμένη εκ-
παίδευση τμημάτων ΑΕΙ – ΤΕΙ (ιχθυολόγων, δασολόγων, 
δασοπόνων, περιβαλλοντολόγων κ.α.)

• Αξιοποίηση των Κατασκηνώσεων Πεύκης
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• Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας

‣ Κατασκευή πεζοδρομίου από το Κέντρο Υγείας μέχρι το Δημοτικό Στάδιο 

‣ Αντικατάσταση φυσικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου

‣ Κατασκευή συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο στίβο του γηπέδου

‣ Εγκαταστάσεις για αθλήματα στίβου

‣ Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων

• Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των γηπέδων στις κοινότητες του Δή-
μου μας

Ο αθλητισμός είναι στάση ζωής. Ο πολίτης κάθε ηλικίας, 
έχει δικαίωμα να αθλείται και να γυμνάζεται σε κατάλ-
ληλους χώρους άθλησης. Ο Δήμος οφείλει να προσφέρει 
σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις, που 

θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και θα συμβάλλουν στην 
προώθηση του αθλητικού τουρισμού στην περιοχή μας.

κάναμε πράξη!

• Δημιουργία νέου, σύγχρονου γηπέδου ευρωπαϊκών προδια-
γραφών στην τοπική κοινότητα Καστρακίου, προϋπολογισμού 
ύψους 750.000 ευρώ

• Αξιοποίηση της μελέτης για κατασκευή κολυμβητηρίου στην 
πόλη της Καλαμπάκας

• Δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στον χώρο του 
Πάρκου Καλαμπάκας

• Συνέχιση στήριξης των αθλητικών σωματείων της πόλης μας

• Υποστήριξη αθλητικών διοργανώσεων και προώθηση του αθλη-
τικού τουρισμού

συνεχίζουμε...
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• Ασφαλτοστρώσεις σε 10 κοινότητες  του Δήμου μας

• Άμεση επέμβαση και αποκατάσταση των ζημιών στους αγροτικούς δρόμους 
εξαιτίας των καιρικών συνθηκών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

• Παιδικές χαρές σε 20 κοινότητες του Δήμου μας

• Επίλυση προβλημάτων ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες με διαφοροποιημένες 
παρεμβάσεις για την κάθε κοινότητα (π.χ. γεώτρηση στο Μαυρέλι)

Τα χωριά μας αποτελούν ισχυρό στοιχείο για την ταυτότη-
τα του Δήμου μας. Η ιστορία, οι παραδόσεις, ο φυσικός 
πλούτος και οι ιδιαιτερότητές τους, απαιτούν σοβαρή και 
υπεύθυνη πολιτική για την προοπτική ανάπτυξής τους.

κάναμε πράξη!

συνεχίζουμε...
• Ασφαλτοστρώσεις σε όλους τους αγροτικούς δρόμους των κοινο-
τήτων του Δήμου 

• Αντικατάσταση των παλιών αγωγών ύδρευσης στα χωριά του 
Δήμου   

• Παρεμβάσεις στα  δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων

• Διάνοιξη του υπάρχοντος δρόμους που συνδέει την Αύρα με την 
Καλαμπάκα

• Αναπλάσεις πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

• Κατασκευή παιδικών χαρών σε όλες τις κοινότητες του Δήμου

• Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού

• Στήριξη των κτηνοτρόφων και αγροτών με προγράμματα ενημέ-
ρωσης για τις νέες τεχνολογίες

• Έργα άρδευσης

• Συντήρηση ποτίστρων και δημιουργία νέων

• Καθαρισμός ρεμάτων

• Βελτίωση βοσκοτόπων

• Καθιέρωση ετήσιας έκθεσης τοπικών προϊόντων στο Συνεδριακό 
Κέντρο στους Αγ. Θεοδώρους Βασιλικής
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