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Η συμμετοχή είναι η δύναμή μας

Ενεργοποίηση και συμμετοχή
των πολιτών στα κοινά 
Συνεχή ενημέρωση και
διαβούλευση με τους πολίτες
Ανάπτυξη κουλτούρας
συγκλίσεων για το καλό του
τόπου
Απόλυτη διαφάνεια με χρήση
Νέων Τεχνολογιών
Νέο Πολιτικό Πολιτισμό
Ουσιαστική και παραγωγική
λειτουργία του Δημοτικού
Συμβουλίου

Ποιοι είμαστε Τι επιδιώκουμε

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Κεφαλονιά - Νησί για όλους

Είμαστε μία κίνηση
συνεργασίας πολιτών με
βασικό στόχο τη βελτίωση 
της καθημερινότητας και
την ανάπτυξη της
Κεφαλονιάς μέσα από τη
συμμετοχή μας στα κοινά.



Όραμά μας η Κεφαλονιά

Νησί για όλους

Πόλεις και οικισμοί για όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Σχεδιασμός
που εξασφαλίζει ότι όλοι οι κάτοικοι των σημερινών και
μελλοντικών γενεών θα ζουν σε προσβάσιμες, ασφαλείς,
προσιτές και βιώσιμες πόλεις και χωριά.
Ανάπτυξη που λαμβάνει υπόψη την προστασία του
περιβάλλοντος, προωθεί την καθαρή ενέργεια και την αειφορία.
Θάλασσες και παραλίες καθαρές για όλους, χωρίς τον κίνδυνο
καταστροφής από δράσεις όπως οι εξορύξεις. Προστασία της
φύσης, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.
Δημόσιοι χώροι καθαροί, με πράσινο, φιλικοί για τις οικογένειες.
Χώροι όπου ο πολιτισμός θα μπορεί να ανθεί με τη συμμετοχή
των πολιτών.
Υψηλή και πλήρης παροχή υπηρεσιών υγείας για μόνιμους
κατοίκους και επισκέπτες.
Εξασφάλιση προϋποθέσεων όπου οι επιχειρήσεις θα
αναπτύσσονται δημιουργώντας ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον.
Κανένας συμπολίτης μας να μη μένει πίσω σε ζητήματα εργασίας,
αξιοπρεπούς διαβίωσης και ενσωμάτωσης στο κοινωνικό σύνολο.
Ανάδειξη της μοναδικότητας του τόπου, διατήρηση της
παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Παιδεία υψηλού επιπέδου σε σχολεία υψηλών προδιαγραφών.
Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά μας.

nisigiaolous.gr



Υποψήφιος Δήμαρχος

Αλέξανδρος Παντελειός

Κεφαλονιά - Νησί για όλους
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Επισκεφθείτε τη Δημόσια Διαβούλευση
του προγράμματός μας και στείλτε τις δικές
σας ιδέες για το Δήμο Αργοστολίου.

myidea.nisigiaolous.gr

«Τίποτα δεν μπορεί ν' αντισταθεί σε μια
ιδέα που έχει έρθει η ώρα της»

(Βίκτωρ Ουγκώ)

Μόνη μας υπόσχεση η σκληρή δουλειά

kefalonia@nisigiaolous.gr


