


Φίλες και φίλοι Μεγανησιώτες,
Ξεκινήσαμε μαζί και προχωράμε μαζί, με ζωντανό το όνειρο και στόχο να δη-

μιουργήσουμε ένα ζωντανό Νησί, με κοινωνική συνοχή, με ευημερία και αίσθηση 
ασφάλειας των κατοίκων του για ολόκληρο το χρόνο. Σε αυτή την πορεία μείναμε 
σταθεροί σε αξίες, αρχές και στόχους. Και πάνω εδώ δομήσαμε μια ισχυρή και αμοι-
βαία σχέση εμπιστοσύνης. Τη σχέση αυτή, δεν μπόρεσαν και δεν θα μπορέσουν να 
τη διασπάσουν κάποιοι, που μιμούμενοι πρακτικές άλλων περιοχών, προσπαθούν 
να εξυπηρετήσουν το ατομικό τους συμφέρον αγνοώντας το γενικότερο.

 Τα τελευταία χρόνια δουλέψαμε σκληρά, προσπαθήσαμε, ξεπεράσαμε δυσκο-
λίες!  Πετύχαμε πολλά. Μένουν όμως αρκετά.

Στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές ζητάμε την ανανέωση αυτής της σχέσης 
εμπιστοσύνης, με βάση την ολοκληρωμένη προγραμματική θέση και δέσμευση 
απέναντί σας, όπως αναλύεται παρακάτω στο πρόγραμμά μας. 

Γνωρίζουμε, ότι επιλέξαμε ένα δύσκολο δρόμο, που απαιτεί ωριμότητα σκέψης, 
με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συναινέσεις. Όμως εμπιστευόμαστε την κοι-
νωνία του Μεγανησιού. Εμπιστευόμαστε την κρίση της, τις αξίες και τις αρχές που 
την διαπερνούν. Γι’ αυτό απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, ειδικότερα στους νέους 
του Νησιού μας, στους ανθρώπους της δημιουργίας, του πνεύματος και της προο-
πτικής και σας καλούμε, αφήνοντας πίσω τις δυνάμεις των μικροσυμφερόντων και 
των χαμηλών προσδοκιών , να  προχωρήσουμε μαζί! 

                                                         Ευστάθιος  Ζαβιτσάνος
                                                            Υποψήφιος Δήμαρχος Μεγανησίου



Το όραμά μας.
 Η αναπτυξιακή μας 

στρατηγική.
Το αναπτυξιακό μας μοντέλο στοχεύει σε ένα 

ποιοτικό και  πράσινο νησί, ίσων ευκαιριών. Αυτό 
το μοντέλο στηρίζεται σε τρεις βασικούς και αλ-
ληλένδετους πυλώνες: τον τουρισμό, τον πολι-
τισμό και τον πρωτογενή τομέα, με εμπλοκή 
άμεσα και έμμεσα πολλών παραγωγικών επι-
πέδων, πρωτογενούς, δευτερογενούς και τρι-
τογενούς τομέα. Δημιουργείται έτσι η  συνέργεια 
και των τριών για την προβολή και την παροχή 
ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουρ-
γούνται συνθήκες για αύξηση της απασχόλησης, 
καλλιεργείται και προβάλλεται η αξία του Λαϊκού 
Πολιτισμού. 

Με βάση αυτό το μοντέλο, ο τουρισμός δεν θα 
αποτελεί μονοκαλλιέργεια αλλά μια συνιστώσα, 
ίσως τη σημαντικότερη, που όμως θα υποβοηθά 
και όλες τις άλλες παραγωγικές διαδικασίες μέσα 
από τη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών υψη-
λής προστιθέμενης αξίας.  Βασικό εργαλείο είναι 
η δημιουργία τοπικών ταυτοτήτων στα προϊόντα 
μας, βασισμένων σε στοιχεία καθαρά τοπικά και 
παραδοσιακά. 

- Τα μουσεία, το περιπατητικό δίκτυο 
που θα συνδέει τα σημεία ενδιαφέροντος του 
Μεγανησιού, οι γεώτοποι,  οι βιότοποι, οι δο-
μές νερού, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα σπή-
λαια,

- Το θαλάσσιο περιβάλλον, με δράσεις 
στην ιστιοπλοΐα, την κατάδυση και την υπο-
βρύχια φωτογράφιση, 

- Το νέο ελαιοτριβείο με την βιολογική 
καλλιέργεια της ελιάς, το κρασί, το γάλα, τα 
αρωματικά φυτά, και βέβαια τα ψάρια,

- Η αναβάθμιση και πιστοποίηση των 
παρεχομένων υπηρεσιών στο τουρισμό.

Όλα αυτά δημιουργούν προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη μιας νέας επιχειρηματικότητας.

Γι’ αυτό παράλληλα με  την ενθάρρυνση και 
τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στοχεύουμε 
στη δικτύωση όλων των επιχειρήσεων του Νη-
σιού μας, δημιουργώντας το Δίκτυο Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας Μεγανησίου. 

Το δίκτυο αυτό, δηλαδή μια μορφή ισχυρής 
συνεργασίας, θα είναι ο κεντρικός φορέας υπο-
στήριξης και συντονισμού όλου του εγχειρήμα-
τος και βέβαια θα θεμελιώνει και θα εγγυάται την 
τοπική συμφωνία, την αλληλεγγύη και την κοινω-
νική συνοχή.



Εμείς οραματιστήκαμε, 
                 εμείς σχεδιάσαμε,

                                  εμείς υλοποιούμε!
Έχουμε εξασφαλισμένες πιστώσεις και 
υλοποιούμε μέχρι το τέλος του 2015, 
έργα προϋπολογισμού πάνω από  3 εκ. 
ευρώ

Δημοπρατήθηκαν και έχει αναδειχθεί ο ανάδο-
χος για τα έργα:

e-Meganisi, προϋπ. 100.000 €, όπου δημι-
ουργείται μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα προ-
βολής του τουριστικού προϊόντος του Νησιού 
μας.
Το νέο Περιφερειακό Ιατρείο, προϋπ. 
380.000 €

Είμαστε στην τελική φάση και αναμένουμε την 
έγκριση δημοπράτησης των έργων :
       Προβολή της ιστορικής διαδρομής του Με-
γανησίου Λευκάδας, προϋπ. 350.000 €.
Το παλιό δημοτικό Σπαρτοχωρίου, αναπαλαιώνε-
ται και διαμορφώνεται σε μουσείο.
       Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωση χώ-
ρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο 
Μεγανήσι Λευκάδας ,προϋπ  330.000 €.
Επτά διαδρομές, που συνδέουν, μαζί με το υπάρ-
χον οδικό δίκτυο, όλα τα σημεία ενδιαφέροντος 
του Νησιού. Παλιός δρόμος Αθερινού, Βαθύ - Κα-
ραμαντάνι, Σκάλα Σπήλια - Σπηλιά Κύκλωπα, Προς 
Σπηλιά Παπανικολή, Προς Σπαθί μου Ράχη (Ράχες), 
Παλιός δρόμος Άη Γιάννη.
    Αναπαλαίωση – Συντήρηση παλαιών πηγαδιών 
στο Μεγανήσι Λευκάδας, προϋπ.  100.000 €.
Αναπαλαιώνουμε και προβάλλουμε όλα τα παλιά 
(κοινόχρηστα) πηγάδια, όπως Καραμαντάνι, Αθε-
ρινός, Σπήλια, Ρόκα, Βαθύ κ.λ.π

       Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου WI – FI και 
προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου 
,προϋπ. 100.000 €.
Αφορά την εγκατάσταση δικτύου κεραιών για 
ασύρματη πρόσβαση τουλάχιστον στο βόρειο 
τμήμα του Νησιού  και προβολή του τουριστικού 
προϊόντος του Μεγανησιού, μέσα από τη νέα ψη-
φιακή πλατφόρμα που εγκαθίσταται με το πρό-
γραμμα e – Meganisi.
    Μεγανήσι, Ηλεκτροφωτισμός δικτύων με 
ΑΠΕ, προϋπ. 160.000 €.
Εγκαθίστανται περίπου 140 φωτιστικά σε λιμάνια, 
παραλίες, επαρχιακό δίκτυο κ.λ.π

Είμαστε στην τελική φάση υποβολής φακέλων 
για έγκριση δημοπράτησης των ήδη ενταγμέ-
νων έργων:
     Έκθεση Λαογραφικής και Ναυτικής παράδοσης 
Μεγανησίου (Κατωμέρι), προϋπ. 250.000 €.
      Παλιό ελαιοτριβείο Βαθιού, προϋπ.  180.000 €.
      Πλατεία Σπαρτοχωρίου, προϋπ. 130.000 €.

Για το παραπάνω έργο με εγγεγραμμένες στο 
προϋπολογισμό μας και εξασφαλισμένες πιστώ-
σεις του Δήμου, προχωράμε επιπλέον στην αγορά 
του ελαιοτριβείου «Βρεττού», το οποίο θα ενσωμα-
τώσουμε στη συνολική διαμόρφωση της πλατείας. 

Τέλος  έχει γίνει από το Δήμο Λευκάδας η απο-
δοχή της πίστωσης και αναμένεται η έκδοση 
της διακήρυξης δημοπράτησης του έργου: 
 «Έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΥΤΑ  
Δήμου Μεγανησίου, σύστημα μεταφόρτωσης 
μεταφοράς και υποδομή διαχείρισης ανακυ-
κλώσιμων», προϋπ.  955.000 €.
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Με τέσσερις νέες προτάσεις 
προχωράμε στην ολοκλήρωση 
των βασικών μας υποδομών.

Με βάση τις προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ, 
είμαστε έτοιμοι με συγκροτημένους και ώρι-
μους φακέλους  να υποβάλουμε πρόταση στο 
προσεχές διάστημα για:

Περιφερειακό Οδικό Δίκτυο,  προϋπολογι-
σμού  2.200.000 € .
Δομείται σε δύο υποέργα:
α. Βαθύ – Κατωμέρι (Παιδική Χαρά) και  β. Κατωμέ-
ρι – Αθερινός.
        Για την ύδρευση, έχουμε ωριμάσει το φάκελο με 
τίτλο «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευ-
σης Μεγανησίου», αρθρώνεται σε τρία υποέργα 
προϋπολογισμού  2.500.000 €, που αφορά την 
α) αντικατάσταση των αγωγών οικισμού Κατωμε-
ρίου και Σπαρτοχωρίου, νέες δεξαμενές, σύστημα 
τηλε – διαχείρισης, β)  αντικατάσταση του αγωγού 
«Κολώνι» - Βλυχό, και γ) νέα γεώτρηση και νέα δε-
ξαμενή.  
     Δίκτυα μεταφοράς και μονάδα βιολογικής 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Μεγανησίου.
 Έχουμε λύσει βασικά προβλήματα (κυρίως 
χωροθετήσεων) και μένει η επικαιροποίηση των 
μελετών. 

       Τουριστικό καταφύγιο Αθερινού,  προϋπο-
λογισμού περίπου  1.000.000 €.
Έχουμε αναθέσει τη συγκρότηση του φακέλου και 
την χωροθέτηση του έργου.

Και τρεις νέοι στόχοι

Η πρότασή μας στο  πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ 
για τα μικρά νησιά (ανάλογο του ΟΣΑΜΝ) είναι: 

1. Πολυχώρος πολιτισμού – παιδείας – άθλησης 
και αναψυχής, στον οικισμό Κατωμερίου.

Μετά την μεταφορά του ποδοσφαιρικού γηπέδου, 
ενοποιούμε και διαμορφώνουμε το χώρο των σχο-
λείων, του Δημαρχείου (παλιού και νέου), του ια-
τρείου, του γηπέδου, με την ολοκλήρωση του νέου 
Δημαρχείου – Πολιτιστικού  κέντρου. 
2. Ανάπλαση αναμόρφωση παραλιακού μετώ-

που οικισμού Βαθέος.
3. Ανάπλαση διαμόρφωση σε χώρο αναψυ-

χής και περιπάτου, το αλσύλιο του οικισμού 
Σπαρτοχωρίου. Στο χώρο εντάσσεται και η 
αξιοποίηση της σπηλιάς του «Κύκλωπα».

Για τα τρία παραπάνω έργα, ξεκινάμε με το 
πρώτο τεχνικό μας πρόγραμμα τη συγκρότηση 
φακέλων – μελετών, ώστε να έχουμε ετοιμότητα 
όταν ανοίξει το μέτρο.
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ΡΑΜΠΑ F/B

ΟΔΟΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 5,00m (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΣ)

ΠΡΟΣ ΦΑΝΑΡΙ
ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΑΛΛΟΥ  ΦΕΚ 1148/22-12-1995

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΦΕΚ 1148/22-12-1995

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΑΛΛΟΥ  ΦΕΚ 543/1-09-1989

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΦΕΚ 543/1-09-1989

ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΛΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
Α-Β-Γ-Δ-E-Z-Α 19488.60m2
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ  ΑΘΕΡΙΝΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟ

B

B

e- mail:  triton@tritonsa.gr

Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών
και Συστημάτων Αγκύρωσης

Δ/τής: Καθ. Μαυράκος Σπυρίδων
τηλ.210-772-1121,fax. 210-772-1412

e-mail:mavrakos@naval.ntua.gr

            Δεσμευόμαστε…. 
         Σχεδιάζουμε … 

                                Υλοποιούμε! ! 
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Mαζί ξεκινήσαμε . . .

       Μαζί προχωράμε . . .

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΣΧΟΟΑΠ – Πολεοδόμηση. Είμαστε στη Β φάση του ΣΧΟΟΑΠ και είναι στις 
προτεραιότητές μας, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2014 να ανοίξουμε τη 
συζήτηση. Δεν μας διαφεύγει ότι: « Ο στρατηγικός  χωροταξικός σχεδια-
σμός, όσο και η έγκαιρη υλοποίησή του, σε δημοκρατικές κοινωνίες είναι 
υλοποιήσιμος στον βαθμό που είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένος». 
Η έναρξη της διαδικασίας συζήτησης του ΣΧΟΟΑΠ, ανοίγει και το θέμα της 
πολεοδόμησης, αφού πλέον αποτελεί προϋπόθεση.
2. Η ένταξη του Μεγανησιού στο εθνικό κτηματολόγιο.
3. Ανάπλαση και ανάδειξη  παραδοσιακών χαρακτηριστικών των οικι-
σμών, μέσα από πρόγραμμα που επιδοτεί τους ιδιοκτήτες κατοικιών. 
4. Ενίσχυση και βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων, παιδικές χαρές, χώ-
ροι αναψυχής.
5. Υπογειοποίηση κάδων όπου επιτρέπεται στα πλαίσια του νέου συστήμα-
τος μεταφοράς – αποκομιδής και ανακύκλωσης του προγράμματος.
6. Αξιοποίηση παραλιών, είτε με εμπλουτισμό άμμου (ολοκληρώνονται οι 
αδειοδοτήσεις για την  μεταφορά άμμου από την Αμμόγλωσσα), είτε με μι-
κρές παρεμβάσεις προσβασιμότητας, είτε με την βελτίωση και την μεταφορά 
του δρόμου (Στραβνάμ).
7.  Συμμετοχή σε προγράμματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλο-
ντος και των  βιότοπων, τα οποία θα προτείνουν και θα ενισχύουν δράσεις με 
οικονομικό αποτέλεσμα στους κατοίκους.
8. Μελέτη βοσκοϊκανότητας, αναγκαία προϋπόθεση προστασίας του περι-
βάλλοντος από την υπερβόσκηση.  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΟΔΟΠΟΙΙΑ
·	

·	 Συντήρηση και βελτίωση του υπάρχοντος δημοτικού και αγροτικού 
οδικού δικτύου.

·	 Δημιουργία και λειτουργία του υδατοδρομίου Μεγανησίου, μέσα από 
το διαδημοτικό λιμενικό ταμείο.

·	 Δημιουργία ελικοδρομίου, μέσα από την αναζήτηση επιδοτούμενου 
προγράμματος.

·	 Βελτίωση του επαρχιακού δικτύου και ολοκλήρωση της διαμόρφω-
σης του τμήματος Βαθύ – Κατωμέρι από ήδη χρηματοδοτούμενο πρό-
γραμμα της Περιφέρειας Ιονίων.

·	 Αύξηση χωρητικότητας των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας και κυρίως των δικτύων του OTE (digital data transfer).

·	
·	

ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ 
l  Στηρίξαμε και στηρίζουμε υλικοτεχνικά τα ιατρεία μας σε όλες τους τις 
ανάγκες (κομπιούτερς, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αναλώσιμα, τεχνική 
βοήθεια, ασθενοφόρο κτλ)
l Δημιουργήσαμε το Κοινωνικό Οδοντιατρείο που είναι έτοιμο να ξεκινή-
σει την λειτουργία του.
l Συνεχίζουμε να υλοποιούμε προγράμματα προληπτικής ιατρικής (γυναι-
κολογικά, παιδιατρικά, κά)



l Στηρίζουμε απαρέγκλιτα το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», κι αν χρεια-
στεί, ακόμα και από ίδιους πόρους.

Στοχεύουμε…
            
           Σε τμήμα παιδιατρικής στο Περιφερειακό Ιατρείο.
·	 Σε εφαρμογές προγραμμάτων τηλεϊατρικής.
·	 Σε ίδρυση Κοινωνικού Φαρμακείου για την παροχή φαρμακευτικής κάλυ-

ψης σε ανασφάλιστους και άπορους συμπολίτες μας.
·	
·	

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
l Παρέχουμε πλήρη κάλυψη των αναγκών των σχολικών μας μονάδων.
l Υποστηρίζουμε τα σχολεία μας στα Εκπαιδευτικά τους Προγράμματα, σε 
πολλά από τα οποία τα σχολεία μας αποσπούν διακρίσεις και βραβεία.
l Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε δράσεις εθελοντι-
σμού (καθαριότητα, ποιότητα ζωής, υδροναύτες κ.ά), όπως και την διοργάνωση 
ημερίδων για σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα (άνοια, πλοήγηση των νέων στο 
διαδίκτυο κ.ά). 
l Συνεχίζουμε να στηρίζουμε κοινωνικούς θεσμούς και δημιουργούμε νέ-
ους, που αναδεικνύουν πρότυπα και επιβραβεύουν την διάκριση και την άμιλλα 
(βραβείο Μπεκόπουλου, βραβείο Ροντογιάννη, βραβείο Δημότη).  
l Συνεχίζουμε την λειτουργία του δημοτικού γυμναστηρίου.
l Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε τον ποδηλατικό γύρο Μεγανησίου.
l Συνεχίζουμε την ολοκλήρωση του αθλητικού κέντρου Κατωμερίου, σε χώρο 
άθλησης και αναψυχής, και διατηρούμε σε ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας, 
όλους τους αθλητικούς μας χώρους.

Στοχεύουμε…
·	
·	 Στην αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλι-

οθήκης (με πιθανή μεταφορά της σε πιο ευπρόσιτο κτίριο), με παρου-
σιάσεις βιβλίων, αφιερώματα και λέσχη ανάγνωσης.

·	 Σε εξεύρεση και αγορά οικοπέδου για δημιουργία νέου γηπέδου 
ποδοσφαίρου και κατόπιν αξιοποίηση του υπάρχοντος ως πολυχώρο 
πολιτισμού και άθλησης.

·	 Ανεύρεση χρηματοδότησης για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρί-
ου («μπαλόνι»).

·	 Συνέχιση τμήματος σκακιού.
 

Τέλος δεν μας διαφεύγει ότι ο αθλητισμός πάνω απ’ όλα, είναι μια εκ-
παιδευτική διαδικασία κατά  την οποία  αναδεικνύονται οι αρχές της 
άμιλλας, του ομαδικού πνεύματος, του σεβασμού του αντιπάλου, της 
πειθαρχίας και της κοινής προσπάθειας στα πλαίσια κανόνων.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
l Η αίθουσα Πολιτισμού αποτέλεσε την καρδιά των πολιτιστικών – και όχι 
μόνο- εκδηλώσεων του νησιού μας, συμβάλλοντας στην πολιτιστική ανάπτυξη 
του τόπου.
l Λειτουργήσαμε Κινηματογραφική Λέσχη με εβδομαδιαίες δωρεάν προβο-
λές ταινιών.
l Δημιουργήσαμε και στηρίζουμε τμήμα Μουσικής και εκμάθησης οργάνων.
l Πραγματοποιήσαμε, και συνεχίζουμε, τα μουσικά και ποιητικά αφιερώματα. 
l Στηρίξαμε και στηρίζουμε πολιτιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες όλων 
των φορέων και Συλλόγων του νησιού μας.  
l Στηρίξαμε τις έρευνες και αναδείξαμε την πολιτιστική μας κληρονομιά με 
την βαρυσήμαντη αρχαιολογική έρευνα που έφερε στο φως πλήθος νεολιθικών 
και μυκηναϊκών ευρημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας, της 3ης σημαντικό-
τερης στην Ελλάδα το 2011, ανακοινώθηκαν επίσημα στο 2ο διεθνές αρχαιολο-
γικό συνέδριο του Μεσολογγίου. 

Προχωράμε….

l Στην  ειδική έκδοση με στοιχεία και φωτογραφικό υλικό των αρχαιολογι-
κών θησαυρών. 



l  Αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, ύστερα από την πρωτοβουλία της 
ΛΣΤ εφορίας να εντάξει τη δράση στο τομεακό του Υπουργείου Πολιτισμού.
l Με την επικείμενη κατασκευή των μουσειακών μας χώρων (έναν για κάθε 
χωριό) θα αναδειχθεί πλήρως ο πολιτιστικός πλούτος, η παράδοση και η ιστορία 
του τόπου μας και θα δημιουργηθούν νέοι πόλοι έλξης για τους επισκέπτες μας.
l Στην ενοποίηση και ανάδειξη του χώρου γύρω από την εκκλησία του Άη 
– Γιάννη, στην οποία εκκρεμεί η αρχαιοφυσική έρευνα.
l Στην προσπάθεια δημιουργίας χορωδίας, μουσικού σχήματος και μόνιμης 
θεατρικής ομάδας.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
 
Μέσα από μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, ο Δήμος αγόρασε τα δύο παλιά ελαιοτριβεία 
και στις θέσεις τους προχωρά σε παρεμβάσεις πολιτισμού και αναψυχής. Απαντά στα 
περιβαλλοντικά προβλήματα με το νέο ελαιοτριβείο, στήριξε και προώθησε την ενο-
ποίηση των αγροτικών συνεταιρισμών, εξασφάλισε πιστώσεις στο νέο συνεταιρισμό 
για την ιδία συμμετοχή του σε επιδοτούμενο πρόγραμμα. Συμβάλλει ενεργά και ενθαρ-
ρύνει την βιολογική καλλιέργεια της ελιάς.

Στοχεύουμε στην …
·	 Επιμόρφωση – διοργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων για αξιοποίηση 

τοπικών προϊόντων.
·	 Μελέτη χωροθέτησης μικρής ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας.
·	 Ενεργή συμπαράσταση στους επαγγελματίες ψαράδες, απέναντι στην 

αντιφατικότητα των  ευρωπαϊκών κανονισμών (π.χ βιντζότρατες). 
·	 Συμμετοχή σε προγράμματα σε συνεργασία με τους ψαράδες, για 

προστασία, ενίσχυση και ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών απο-
θεμάτων.

·	 Αναζήτηση δυνατότητας – μέσα  από διαδημοτική συνεργασία – κινη-
τής   μονάδας σφαγείου.

·	
·	

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 

Ο τουρισμός είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία, αφού η διαμονή, η σίτιση και η 
ψυχαγωγία, δεν μπορούν από μόνες τους να στηρίξουν την ποιοτική αύξηση των επι-
σκεπτών μας.

Οι ποιοτικές και πιστοποιημένες υπηρεσίες, ο λαϊκός πολιτισμός, η παραδοσιακή 
γαστρονομία και το αυθεντικό, μαζί με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νησιού και της 
ευρύτερης περιοχής μας, είναι τα συγκριτικά μας στοιχεία σε ένα εναλλακτικό τουρι-
στικό μοντέλο. Όλα αυτά βέβαια στη βάση της τοπικής συμφωνίας και συνεργασίας.

Θαλάσσιος τουρισμός
Μέσα από το διαδημοτικό λιμενικό ταμείο, τα λιμάνια μας αποκτούν φορέα 

διαχείρισης. Αυτό θα συμβάλει στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρε-
σιών στα σκάφη που ελλιμενίζονται και την τήρηση ενός πλαισίου αρχών και 
κανόνων.

Το τουριστικό καταφύγιο του Αθερινού και η αναβάθμιση των υποδομών στα 
άλλα λιμάνια, όπως και η πρόσθετη προστασία του Βαθέος με πλωτό κυματο-
θραύστη, θα αυξήσουν τις θέσεις ελλιμενισμού για τα τουριστικά σκάφη, χωρίς 
να δημιουργούνται προβλήματα με τις θέσεις των αλιευτικών σκαφών. 

Τουριστική προβολή
Με το ιδιαίτερα σημαντικό έντυπο και ψηφιακό υλικό που έχει παράγει ο 

Δήμος σε τουλάχιστον δέκα γλώσσες τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε πλή-
θος τουριστικών εκθέσεων, στο εξωτερικό και την Ελλάδα.

Συμμετέχουμε σε όλα τα τουριστικά forum της Περιφέρειας, αναδεικνύ-
οντας και προβάλλοντας το Μεγανήσι, ως ανεξάρτητο τουριστικό προορισμό.

Στοχεύουμε… 
·	 Στην αναβάθμιση του έντυπου και ψηφιακού υλικού προβολής 

(πρόγραμμα leader). 
·	 Εγκαθιστούμε σε νέο αναβαθμισμένο site το πρόγραμμα τουρι-

στικής προβολής e- Meganisi, και smart island σε συνδυασμό με 
την ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi – Fi).

·	 Συνεχίζουμε και ενισχύουμε δράσεις με την διοργάνωση πολι-
τιστικών – αθλητικών – κοινωνικών και επιστημονικών εκδηλώ-
σεων, εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος  (π.χ Ρεγγάτα Ιονίου).



ΔΗΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
l Οργανώσαμε και εξοπλίσαμε τον Δήμο, ώστε να μπορεί μέσα από τις υπη-
ρεσίες του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας και του δημό-
τη μας.
l Δημιουργήσαμε και οργανώσαμε τις δημοτικές αποθήκες.
l Οργανώσαμε το δικό μας αμαξοστάσιο.
l Ανανεώσαμε και εμπλουτίσαμε τον μηχανολογικό μας εξοπλισμό (Λεωφο-
ρεία, βυτιοφόρο, αναβατόριο, κ.ά).
l Μηχανογραφήσαμε και επενδύσαμε στις ψηφιακές υποδομές,  ώστε ο Δή-
μος να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις νέες συνθήκες, με ελάχιστο προσωπι-
κό, διαθέτοντας διαχειριστική επάρκεια Β.

Ενημέρωση – Συμμετοχή – προγραμματισμός.
Μέσα από  τις τακτικές συναντήσεις του Δημάρχου, με όλες τις επαγγελ-

ματικές και κοινωνικές ομάδες (επαγγελματίες, ψαράδες, γυναίκες) και  τις 
ανοιχτές συζητήσεις στους οικισμούς για μεγάλα θέματα (Περιφερειακός Κα-
τωμερίου, Βιολογικοί, οικονομικά του Δήμου, Δίκτυο Επιχειρηματικότητας κ.ά),  
διατηρούμε ζωντανό ένα μόνιμο κανάλι επικοινωνίας της Δημοτικής Αρχής με 
τους δημότες μας.  

l Αναβαθμίσαμε τα Τοπικά Συμβούλια, δίνοντάς τους προγραμματικό 
λόγο, ευθύνη στη διαχείριση της καθημερινότητας και συμμετοχή στην κατάρ-
τιση των τεχνικών προγραμμάτων. 

l Στηρίξαμε, ενισχύσαμε και χρηματοδοτήσαμε δράσεις και πρωτοβουλί-
ες, οποιουδήποτε φορέα του Νησιού μας.

Καθημερινότητα – Ποιότητα ζωής
l Οργανώσαμε και βελτιώσαμε την περισυλλογή των απορριμμάτων. 
l Ξεκινήσαμε προγράμματα ανακύκλωσης (μέταλλα, ηλεκτρικές συσκευές, 
λάδια κ.ά)
l Νοικοκυρέψαμε την όψη των οικισμών με μικρές καλαίσθητες παρεμβά-
σεις και οι μικροί σκουπιδότοποι περιφερειακά των οικισμών, αποτελούν  πλέ-
ον παρελθόν. 
l Αναβαθμίσαμε και διατηρούμε σε ικανοποιητικό επίπεδο τους κοινόχρη-
στους χώρους του Νησιού μας (παιδικές χαρές, παραλίες, κ.ά).
l Αποκαταστήσαμε και επεκτείναμε τον ηλεκτροφωτισμό σε αρκετά σημεία 
ενδιαφέροντος του Νησιού μας.
l Τέλος, με συνεχείς επενδύσεις στο δίκτυο ύδρευσης, την αναμφισβήτητη 
προσπάθεια της υπηρεσίας και τις επίμονες πολιτικές μας παρεμβάσεις, εξα-
σφαλίσαμε την επάρκεια και τη συνεχή  υδροδότηση του νησιού μας όλες τις 
μέρες του χρόνου.

Η διαφάνεια στη λειτουργία μας.
Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης  και την ψηφιοποίη-

ση του Δήμου, κατοχυρώσαμε την απόλυτη διαφάνεια στην λειτουργία μας. Οι 
αποφάσεις όλων των οργάνων, η διαχείριση των συμβάσεων όλου του έκτακτου 
προσωπικού, όλες οι συμβάσεις έργων και προμηθειών, οι χρηματικές δεσμεύ-
σεις, οι εντολές εκταμίευσης, ο τακτικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές των 
απολογισμών και ισολογισμών του Δήμου, δεν αναρτώνται απλά στο διαδίκτυο 
αλλά και ελέγχονται ταυτόχρονα online από διάφορους επιβλέποντες φορείς 
(ΕΕΤΑΑ, ΥΠΕΣ κ.ά). 

Παραμένει στόχος μας:
·	 Η ολοκλήρωση του νέου Δημαρχείου – Πολιτιστικού Κέντρου, 

στην έδρα του Δήμου. 
·	 Η στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, με στόχο να αποκτήσου-

με διαχειριστική επάρκεια Α.
·	 Ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού των υπηρεσι-

ών μας. 
·	 Η δημιουργία e- ΚΕΠ, με την ψηφιακή εξυπηρέτηση των δημοτών 

μας.
·	 Η δημιουργία των δημοτικών νεκροταφείων στην Παναγία, Άγιο 

Κωνσταντίνο και η ολοκλήρωση του Άγιου Νικόλα.
·	 Η εξεύρεση και νέων χώρων στάθμευσης, οι πεζοδρομήσεις με 

την ανάλογη διευθέτηση της κυκλοφορίας. 
·	 Και τέλος η ανάγκη εξεύρεση λύσης στην αστυνόμευση και στην 

σοβαρή παρουσία του κράτους στο Νησί μας.



ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΡΧΕΣ

Ο Δήμος είναι θεσμός δημοκρατίας και αποτελεσματικής διοίκησης.

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι φορέας έκφρασης και συμμετοχής των δημοτών και όχι ένα 
δημοσιοϋπαλληλικό όργανο της κεντρικής διοίκησης, που περιορίζεται στη διεκπεραίωση μι-
κρών υποθέσεων, ευχαριστημένο που διαχειρίζεται κάποια κονδύλια για δευτερεύοντα έργα.

Η διαδικασία της ανάπτυξης δεν είναι ουδέτερη αλλά μια βαθιά κοινωνική και ανθρω-
ποκεντρική διαδικασία, που προσδιορίζεται από αρχές και αξίες όπως:

α. Η κοινωνία δικαίου και η διάχυση της ευημερίας της ανάπτυξης σε όλους 

     τους κατοίκους μέσα από τη συμμετοχικότητά τους , την ανάπτυξη και το 

     σεβασμό ενός πλέγματος κανόνων από όλους.

β. Η δημιουργία ενός δικτύου προστασίας και αλληλεγγύης για τις ευάλωτες 

     στην ανεργία και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 

γ. Η διατήρηση της πολιτιστικής μας φυσιογνωμίας.

δ. Η προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου.

ε. Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών οικονομικής ανάπτυξης, και η αειφορική

     διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών μας πόρων.

Η θεσμοθέτηση ενός μόνιμου διαλόγου με την κοινωνία για τα θέματα που την αφο-
ρούν αλλά και για τις σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να παρθούν στη βάση μιας ευρύτε-
ρης κοινωνικής συναίνεσης για το σχεδιασμό και την προοπτική του Νησιού μας.

Η ενίσχυση της συνείδησης κάθε Μεγανησιώτη, ότι το συμφέρον του εξυπηρετείται καλύ-
τερα μέσα από το γενικότερο συμφέρον του Νησιού μας.

Στηρίζουμε, ενισχύουμε και ενθαρρύνουμε την δράση όλων των φορέων (κοινωνικών, 
πολιτιστικών, αθλητικών, επαγγελματικών) του Νησιού μας, στη βάση της αυτονομίας και του 
διακριτού ρόλου εκάστου, θεωρώντας τους δομικά στοιχεία λειτουργίας και έκφρασης της 
κοινωνίας μας.

Θεωρούμε την νησιωτικότητά μας, συγκριτικό πλεονέκτημα, που μας δίνει δυνατότητες 
και ευκαιρίες. Διεκδικούμε και απαιτούμε σε όλα τα επίπεδα, τα συνταγματικά κατοχυρωμένα 
δικαιώματα μας. Πιστεύουμε στην διαδημοτική συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό. Ενα-
ντιωνόμαστε στην κυριαρχία των μεγάλων Δήμων σε επίπεδο Περιφέρειας. Απαιτούμε και δι-
εκδικούμε την ανάγκη κατανόησης και ιδιαιτερότητας των μικρών νησιών και την ισόρροπη 
ανάπτυξη της Περιφέρειας Ιονίων.

Δεσμευόμαστε…

Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2014, να ανοίξουμε μια πλατιά κουβέντα,

 με όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις του τόπου, με στόχο την

 διαμόρφωση ενός πενταετούς σχεδίου δράσης, στη βάση μιας όσο 

δυνατόν ευρύτερης κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης. 



ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Γεννήθηκε στo Μεγανήσι  Λευκάδας. Είναι παντρεμένος με την  Μαυρέττα Αργύρη και πα-
τέρας δύο παιδιών.

Σπούδασε φυσικός στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι μέλος της Ένωσης 
Ελλήνων Φυσικών και το επάγγελμα του είναι εκπαιδευτικός.

 Φοιτητής δραστηριοποιείται στο χώρο των φοιτητικών συλλόγων και των Λευκαδι-
τών ετεροδημοτών. 

 Ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Απανταχού Μεγανησιωτών  «Ο ΜΕΝΤΗΣ» , στον 
οποίο δραστηριοποιήθηκε για πολλά χρόνια από τη θέση του συμβούλου ή του προ-
έδρου.

 Το Δεκέμβρη του 1995, συμμετείχε ως επικεφαλής, ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βο-
σνία. (Μπάνια Λούκα).

 Ιδρυτικό και ενεργό μέλος κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων.
 Διετέλεσε μέλος στις διοικήσεις κοινωνικών ή δημόσιων νομικών προσώπων, όπως 

του Νοσοκομείου Λευκάδας, το Λιμενικό Ταμείο κ.α.  
 Με συνδικαλιστική δράση στην Ε΄ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής. 
 Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια ως εισηγητής για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης κα-

θώς και σε ημερίδες για θέματα ανάπτυξης και πολιτισμού.

·	 l Από το 1990-94, διετέλεσε Δήμαρχος Μεγανησίου.  
·	 l Από το 1995-96 , διετέλεσε Περιφερειακός Διευθυντής του Νομού Πρέβεζας.
·	 l Το 2003, εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέ
·	       ντρου του Δήμου Παλλήνης
·	 l Το 2006 εκλέγεται ξανά Δήμαρχος Μεγανησίου.
·	 l Μέλος της ΤΕΔΚ Λευκάδας και τακτικό μέλος της ΚΕΔΚΕ
·	 l Περιφερειακός Σύμβουλος στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
·	 l Αντιπρόεδρος στο Σύνδεσμο Νησιωτικών Δήμων Ελλάδας
·	 l Το 2010 εκλέγεται για 3η θητεία,  Δήμαρχος Μεγανησίου.
·	 l Συμμετέχει στο Δ.Σ της ΠΕΔ Ιονίων και είναι μέλος της Επιτροπής Πολιτικής 
·	      Συνοχής και Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ   του Γεωργίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 Μαζί θα πορευτούμε!  

  Μαζί θα τα καταφέρουμε!



ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  Επάγγελμα / Ιδιότητα
ΑΘΑΝΙΤΗΣ  ΕυΓΕΝΙοΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ του Αποστόλου (Λάκη)  Ηλεκτρολόγος
ΑΡΕΘΑΣ ΝΙΚοΛΑοΣ του Γερασίμου  Συνταξιούχος ΕΝ
ΑυΓΕΡΙΝοΣ ΓΕώΡΓΙοΣ  του Ηλία  οικονομολόγος
ΑυΓΕΡΙΝοΣ ΙΠΠΑΡΧοΣ του Κωνσταντίνου  Συνταξιούχος ΔΕΗ
ΒΡΕΤΤοΣ ΚώΝΣΤΑΝΤΙΝοΣ του Ιωάννη  Τραπεζικός υπάλληλος
ΔΑΓΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του Παναγιώτη  υπ. διδ. Φιλολογίας - Λογ/ κές εκδόσεις.
ΖΑΒΙΤΣΑΝοΣ  ΝΙΚοΛΑοΣ του Ηλία (Λιάτζας)  Ηλεκτρολόγος
ΘΕΙΑΚοΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙοΣ του Βησσαρίωνος (Νιάγκας)  Επαγγελματίας
ΚΑΒΒΑΔΑ  ΕΛΛΗ του Παναγιώτη  Ιδιωτική υπάλληλος
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη                                                                                             Επαγγελματίας
ΚΑΛΛΙΝΙΚοΣ ΓΕώΡΓΙοΣ του Βησσαρίωνα (Μπαλής)   Αλιεύς
ΚΑΛΛΙΝΙΚοΣ ΓΕώΡΓΙοΣ του Φρειδερίκου  Επαγγελματίας
ΚΑΝΕΛΛοΣ ΚώΝΣΤΑΝΤΙΝοΣ του Φώτη (Σκρόμ)  Φωτογράφος-Δημόσιες σχέσεις
ΚΑΤώΠοΔΗ ΣοΦΙΑ του Αναστασίου                                                                                Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων
ΚοΝΙΔΑΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ του Αθανασίου                                                                                  Επαγγελματίας
ΚοΝΙΔΑΡΗΣ ΑΛΚΙΜοΣ του Νικολάου                                                                                Ιδιωτικός υπάλληλος
ΚοΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙώΤΗΣ του Δημητρίου (Φαρμακοποιός)  Φαρμακοποιός - Συγραφέας
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤοΤΕΛΗΣ του Θεοφάνη   Συνταξιούχος ΗΣΑΠ
ΜΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙοΣ  του Ανδρέα  Ηλεκτ/γος-Μηχ/γος υπολογιστών  ΕΜΠ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΚώΝΣΤΑΝΤΙΝοΣ του Αναστασίου   Ελεύθερος επαγγελματίας
ΠοΛΙΤΗ ΒΗΣΣΑΡΙΑ  του Κωνσταντίνου  υπάλληλος υΠΕΚΑ
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΓΕώΡΓΙοΣ του Αναστασίου (Καμπέρης)  Μηχανικός
ΦΕΡΕΝΤΙΝοΣ ΘώΜΑΣ του Παναγιώτη  υπάλληλος οίκου Ναύτου
ΦΕΡΕΝΤΙΝοΣ ΝΙΚοΛΑοΣ του Δημητρίου              Επαγγελματίας
ΨώΦΑΚΗ ΧΡυΣουΛΑ του Δημητρίου              Διοίκηση Επιχειρήσεων
  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙνΟΤΗΤαΣ ΒαθΕΟΣ
ΚουΤΣΑυΤΗΣ ΜΗΝΑΣ του Ιωάννη (Μπαγλάνης)  οικοδόμος
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙώΤΗΣ του Ανδρέα (Βέντης)  Ταχυδρόμος
  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙνΟΤΗΤαΣ ΚαΤωΜΕρΙΟΥ
ΑυΓΕΡΙΝου ΕυΦΡοΣυΝΗ του Παναγιώτη  οικιακά
ΜΠουΛΙΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ανδρέα                                                                                  Ιδιωτική υπάλληλος
ΠοΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤοΣ του Παναγιώτη (Τρύφος)  Ελεύθερος επαγγελματίας
ΧΡΙΣΤοΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙοΣ του Μιχαήλ  Ιδιωτικός υπάλληλος
  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙνΟΤΗΤαΣ ΣΠαρΤΟχωρΙΟΥ
ΑΡΓυΡΗ ΑΚΡΙΒΗ του Γερασίμου  οικιακά
ΔΗΜοΣ ΔΗΜΗΤΡΙοΣ του Ηλία (Τζοβόλας)  οικοδόμος
ΠοΛΙΤΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜοΣ του Ευαγγέλου   Συνταξιούχος ΕΝ
ΦΕΡΕΝΤΙΝοΣ ΚώΝΣΤΑΝΤΙΝοΣ του Αθανασίου   Αγρότης

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ του Γεωργίου
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜαρχΟΣ

΄Ολοι μαζί,
για το Μεγανήσι που ονειρευόμαστε
           για το Μεγανήσι που μας αξίζει!


