για την Πελοπόννησο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

υπ. Περιφερειάρχης

ΝΟΜΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η ΑΡΓΟΛΙ∆Α
ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Αγαπητέ(ή) πολίτη της Αργολίδας,
Επικοινωνούμε μαζί σου για να σε κάνουμε κοινωνό των απόψεων και
των θέσεών μας για την Αργολίδα και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Έχουμε σχέδιο, ενθουσιασμό, εμπειρία, γνώση των δυσκολιών,
και κυρίως αποφασιστικότητα και αγάπη για τον τόπο μας,
για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων του,
για το καλύτερο αύριο.
Αποφεύγουμε το λαϊκισμό, τη φανφάρα και τον πολιτικαντισμό,
τα μεγάλα λόγια χωρίς αντίκρισμα, που μας οδήγησαν
- μεταξύ άλλων - ως χώρα στην κατάπτωση και την εξάρτηση.
Ζητούμε ψήφο και στήριξη.
Ζητούμε συμβοήθεια στον αγώνα μας για την Αργολίδα
και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το μέλλον,
τα νιάτα και την προκοπή του τόπου μας.
Εμπιστευθείτε μας.

Παναγιώτης Ε. Νίκας
υπ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Δήμαρχος Καλαμάτας

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
// σύνδεση Άργους - Ναυπλίου
με τον Ε65 - αυτοκινητόδρομο
«Μορέας» και ανάλογο δρόμο
// βελτίωση / ανακατασκευή
λεωφόρου Ασκληπιού
(Ναύπλιο - Λυγουριό)
και στη συνέχεια της
επαρχιακής οδού μέχρι
Κρανίδι και Πόρτο Χέλι
// βελτίωση/ανακατασκευή
του παραλιακού άξονα
Πελοποννήσου (ΊσθμιαΕπίδαυρος - Κρανίδι), Πόρτο
Χέλι, καθώς και του
ανατολικού άξονα
(Ναύπλιο - Άστρος Λεωνίδιο - Κυπαρίσσι)
// Συντήρηση οδικού δικτύου
(ασφαλτοστρώσεις, κάθετη
και οριζόντια σήμανση,
φωτισμός, καθαρισμός
πρανών και ερεισμάτων)

εθνική οδός Άργος - Τρίπολη

παραλιακή οδός Ναύπλιο - Μύλοι

κ.ά.

παραλιακή οδός Ναύπλιο - Μύλοι

χωρίς σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη

ΑΡ∆ΕΥΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗ
// ολοκλήρωση δικτύων άρδευσης
Ανάβαλου (Κουτσοπόδι, Φίχτια,
Ερμιονίδα, κ.ά.)
// κατασκευή μικροφραγμάτων
και λιμνοδεξαμενών/προστασία
υδροφορέων
// ανακατασκευή δικτύου ΓΟΕΒ και
συντήρηση του συνόλου
των αρδευτικών δικτύων
// αξιοποίηση πηγών Ανάβαλου
για την ύδρευση και
εκσυγχρονισμός των δικτύων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
/ βιολογικοί καθαρισμοί, σωστή
λειτουργία, διαχείριση λυματολάσπης
/ ορθολογική διαχείριση
απορριμμάτων/ανακύκλωση
/ περιβαλλοντικοί έλεγχοι
/ εκτεταμένες φυτεύσεις δένδρων
/ αντιπλημμυρικά - προστατευτικά
έργα σε χειμάρρους
(Ξεριά, Γιαννακάκη, Ρορός, Ιρίων,
Ξοβριού)
/ προστασία υδροβιότοπων
(Νέα Κίος – Τημένιο)
/ προώθηση κατασκευής
δικτύων φυσικού αερίου

κ.ά.

ΠΟΤΑΜΟΣ
«ΞΕΡΙΑΣ»

αντιπλημμυρική
προστασία

ΛΙΜΝΗ
«ΛΕΡΝΑ»

εκσυγχρονισμός
δικτύων

εκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα

ΑΝΑΒΑΛΟΣ

εκσυγχρονισμός
και ολοκλήρωση δικτύων

η φροντίδα µας για το νερό και το περιβάλλον θα είναι συστηµατική και συνεχής

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ /
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
// βελτίωση αγροτικού οδικού
δικτύου
// προστασία
ελαιοπαραγωγής/δακοκτονία
// προώθηση βιολογικής γεωργίας
// κατάλληλη προβολή προϊόντων
Μεσογειακής διατροφής
// προώθηση παλαιών
και νέων καλλιεργειών

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

έγκαιρη πρόληψη

// στήριξη κτηνοτροφίας
// συνεχής ενημέρωση για τις
εξελίξεις συλλόγων και φορέων
(επιστήμη, τεχνολογία, αγορά),
καθώς και ενημέρωση για τα
αναπτυξιακά προγράμματα
// κίνητρα για κατανάλωση
τοπικών προϊόντων από
επιχειρήσεις υγειονομικού
ενδιαφέροντος

στήριξη εισοδήματος αγροτών

// προώθηση της καινοτομίας και
στήριξη της επιχειρηματικότητας
// στήριξη – εκσυγχρονισμός
Λαϊκών Αγορών
// προώθηση δημιουργίας ΒΙ.ΠΕ
// ΑGROTICA του Νότου
διοργάνωση σε ετήσια βάση ενός
εκθεσιακού γεγονότος τύπου
miniagrotica
κ.ά.

υποστηρικτικά έργα και δράσεις για
µια σύγχρονη γεωργία και κτηνοτροφία

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

σύγχρονες υποδομές

ουσιαστικές ενέργειες για
την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
// προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού (αγροτουρισμός,
αθλητικός - προπονητικός,
τουρισμός τρίτης ηλικίας,
πολιτιστικός, ορειβατικός,
θαλάσσιος, συνεδριακός)
// συντονισμός με φορείς και
επιχειρηματίες για την κατάλληλη
προβολή των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής

κάστρο Λάρισα - Άργος

// ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων πολιτιστικές διαδρομές
// συντονισμός με φορείς και
επιχειρηματίες για την κατάλληλη
προβολή του Αργολικού τουρισμού
// ανακατασκευή /εκσυγχρονισμός
λιμένων και μαρίνας

θαλάσσιος τουρισμός - μαρίνα

// προώθηση κατασκευής
αεροδρομίου, ελικοδρομίων,
υδατοδρομίων, κ.ά
// ενίσχυση του συστήματος
συγκοινωνιών
κ.ά.
πανελλήνιο πρωτάθλημα τζετ σκι

η ανάπτυξη του Τουρισµού απαιτεί προγραµµατισµένη και συνολική προσπάθεια

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
// χάραξη και στήριξη πολιτιστικής
πολιτικής με χαρακτηριστικά τη
συνεργασία, την ποιότητα και
την εμβέλεια των εκδηλώσεων
// συντήρηση / διάσωση/ανάδειξη
μνημείων, βελτίωση πρόσβασης
(Ασκληπιείο, κάστρα και
aκροπόλεις Αργολίδος)
// ανέγερση νέου Μουσείου
Άργους
// ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων
- πολιτιστικές διαδρομές
κ.ά.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
// απόλυτη προτεραιότητα
στην κατασκευή, βελτίωση
και συντήρηση των
υποδομών στην πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια
εκπαίδευση
// επίλυση προβλημάτων που
συνδέονται με τη μεταφορά
μαθητών
// φροντίδα για την πλρηρότητα
των σχολικών εργαστηρίων,
καθώς και την επάρκεια και
καταλληλότητα των σχολικών
αθλητικών χώρων
// ουσιαστική υποστήριξη των
σχολικών πρωταθλημάτων
// υλοποίηση δράσεων που
αφορούν στην υγεία των
μαθητών

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ

ανάδειξη αρχαιολογικών
χώρων

// οικονομική υποστήριξη
μαθητών και σχολείων που
υλοποιούν δράσεις
επικοινωνίας με χώρες,
σχολεία και μαθητές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
// στήριξη της λειτουργίας και της
δυναμικής του Πανεπιστημίου

ανάδειξη Βυζαντινών
ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΝΕΟ ΗΡΑΙΟ μνημείων

κ.ά.

ο Πολιτισµός και η Εκπαίδευση αποτελούν άµεση προτεραιότητα

ΘΕΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
// στήριξη αναπήρων και υπερηλίκων
// πολιτική κοινωνικής ένταξης των Ρομά

στήριξη τρίτης ηλικίας

// ουσιαστική βοήθεια για την
καταπολέμηση της ναρκομανίας
και της εξάρτησης
// δημιουργία και βελτίωση
των υποδομών καταπολέμησης
της φτώχειας
// αρωγή στην οικογένεια και ιδιαίτερα
την τρίτεκνη & πολύτεκνη

δομές στήριξης αναπήρων και υπερηλίκων

// ουσιαστική βοήθεια στη γυναίκα ως
μητέρα και ως εργαζόμενη
// προτεραιότητα στην
πρόληψη ασθενειών με κατάλληλες
δράσεις και σε συνεργασία με
αρμόδιους φορείς

κοινωνική ένταξη
& στήριξη ευπαθών ομάδων

// αναβάθμιση υποδομών και
εξοπλισμού Νοσοκομείων
και όλων των Κέντρων Υγείας
κ.ά.
αναβάθμιση υποδομών
και εξοπλισμός μονάδων υγείας

ο άνθρωπος και η ανθρωπιά προτάσσονται στη δράση µας

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
// νέος οργανισμός οργάνωσης
και λειτουργίας των
υπηρεσιών της Περιφέρειας
Πελοποννήσου
// άμεση εισαγωγή του
διπλογραφικού συστήματος
// αρμονική συνεργασία με
υπαλλήλους και διασφάλιση
θέσεων εργασίας
// ενίσχυση των δυνατοτήτων
της διοίκησης με σύγχρονα
μέσα (οχήματα, Η/Υ κ.ά.)
// άμεση φροντίδα για την
ενιαία στέγαση των υπηρεσιών
κατά Περιφερειακή Ενότητα σε
ιδιόκτητα κτίρια

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

/ χρηματοδότηση κατασκευής
σύγχρονων αθλητικών
εγκαταστάσεων και φροντίδα
για τη συντήρησή τους
/ ουσιαστική στήριξη των
αθλητικών φορέων
και συλλόγων
/ στενή και ουσιαστική
συνεργασία με αθλητικές
ενώσεις, στήριξη της
οργάνωσης αθλητικών
εκδηλώσεων με πανελλήνιο
ή και διεθνή χαρακτήρα
/ ιδιαίτερη φροντίδα για την
προώθηση του
ναυταθλητισμού και άλλων μη
διαδεδομένων μορφών
αθλητισμού
κ.ά.

κ.ά.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

/ προώθηση άμεσης
επαναλειτουργίας σιδηρόδρομου
μέχρι το Ναύπλιο
/ ουσιαστική ενίσχυση του
συστήματος συγκοινωνιών
με προγραμματικές συμβάσεις

διεθνής εκδήλωση Epidavros Action

Εκσυγχρονίζουµε την Περιφερειακή ∆ιοίκηση.
∆ίνουµε προτεραιότητα στον Αθλητισµό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
// αναβάθμιση υπηρεσίας
Πολιτικής Προστασίας
// ουσιαστική βοήθεια σε
Πυροσβεστική Υπηρεσία,
ΕΛ.ΑΣ. και Λιμενικό σώμα
για την υποστήριξη
του έργου τους
// αντιπλημμυρική προστασία /
έργα δασοπροστασίας
- πυροπροστασίας
// στήριξη εθελοντικών
ομάδων πολιτικής προστασίας

ΣΧΕΣΗ ΜΕ
∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ,
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΦΟΡΕΩΝ

κ.ά.

/ συνεργασία και σεβασμός
στην αυτοτέλεια δήμων
και φορέων
/ συνεργασία και σεβασμός
στο ρόλο των βουλευτών
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

συνεργασία
με δημόσιες αρχές

σχεδιάζουµε, οργανωνόµαστε,
υλοποιούµε έργα και συµβάλλουµε
στην ύπαρξη κατάλληλων µέσων
για την προστασία µας

/ συνεργασία με την
Εκκλησία
/ συνεργασία με άλλες
Περιφέρειες, την
Κυβέρνηση και την
Ευρωπαϊκή Ένωση

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
*ψηφίζουµε µέχρι τρείς (3) υποψηφίους

για την Πελοπόννησο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

Εκλογικό Κέντρο Αργολίδας
Σιδηράς Μεραρχίας 3, Ναύπλιο
τηλ. 27520 24881
nikaspeargolidas@gmail.com

www.pnikas.gr

