για την Πελοπόννησο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

υπ. Περιφερειάρχης

ΝΟΜΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Η ΑΡΚΑ∆ΙΑ
ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Αγαπητέ(ή) πολίτη της Αρκαδίας,
Επικοινωνούμε μαζί σου για να σε κάνουμε κοινωνό των απόψεων και
των θέσεών μας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Αρκαδία.
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 Αρκαδία
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
κατασκευή / βελτίωση:
// αυτοκινητόδρομου
«Αρχαία Ολυμπία /Αρκαδία»
// ανατολικού άξονα
«Κυπαρίσσι - Άστρος - Ναύπλιο»
και δρόμων Πάρνωνα
// κεντρικού άξονα
«Χάνια Κούβλη - Καστρί - Άστρος»

βελτίωση πρόσβασης
χιονοδρομικού κέντρου

ΜΑΙΝΑΛΟ

// αρχαιολογικού άξονα
«Μεγαλόπολη - Καρύταινα Γέφυρα Σέκουλα»
// πρόσβασης στο χιονοδρομικό
κέντρο Μαινάλου
// ολοκλήρωση επαρχιακής οδού
«Τρίπολη - Άστρος»

κακοσυντηρημένο
οδικό δίκτυο

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ

// Συντήρηση οδικού δικτύου
(ασφαλτοστρώσεις, κάθετη
και οριζόντια σήμανση,
φωτισμός, καθαρισμός
πρανών και ερεισμάτων)
κ.ά.

επικίνδυνο επαρχιακό οδικό δίκτυο

χωρίς σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΡ∆ΕΥΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗ
// Λίμνη Τάκα (κατασκευή αρδευτικού δικτύου)
// κατασκευή μικροφραγμάτων,
λιμνοδεξαμενών και προστασία υδροφορέων
// συντήρηση και αναβάθμιση
υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων
// συνδρομή στους δήμους για τη βελτίωση
των συστημάτων παροχής νερού
// αξιοποίηση πηγών Ανάβαλου
και για τη βόρεια Κυνουρία
// τηλε-έλεγχος
κ.ά.

/ βιολογικοί καθαρισμοί,
σωστή λειτουργία,
διαχείριση λυματολάσπης,
αναβάθμιση
εγκαταστάσεων
(Τρίπολη, Βυτίνα κ.λ.π)
/ ορθολογική διαχείριση
απορριμμάτων /
ανακύκλωση
/ περιβαλλοντικοί έλεγχοι
/ αντιπλημμυρικά
προστατευτικά έργα στους
χειμάρρους Δαφνώνας
(Λεωνίδιο), Τάνος (Άστρος),
Βρασιάτης (Αγ. Ανδρέας),
Ξερίλας (Φαλαισία)
/ καταβόθρες - τεχνική λύση
στο αποστραγγιστικό
πρόβλημα των περιοχών
που πλήττονται από την
κλιματική αλλαγή

κατασκευή λιμνοδεξαμενών

/ προστασία υδροβιότοπων
/ άμεση προώθηση
κατασκευής δικτύων
φυσικού αερίου
κ.ά.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
αντικατάσταση
αμιαντοσωλήνων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
κατασκευή βιολογικών
καθαρισμών

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,
πιστοποιήσεις - προστατευόμενη ονομασία
προέλευσης (Π.Ο.Π.) σε κρασί, μήλα,
μελιτζάνες κ.ά.
// κατάλληλη προβολή προϊόντων
Μεσογειακής διατροφής
// στήριξη κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας
// συνεχής ενημέρωση συλλόγων και φορέων
για τις εξελίξεις (επιστήμη, τεχνολογία,
αγορά), καθώς και ενημέρωση
για τα αναπτυξιακά προγράμματα

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

έγκαιρη πρόληψη

// κίνητρα για κατανάλωση τοπικών
προϊόντων από επιχειρήσεις
υγειονομικού ενδιαφέροντος
// προώθηση της καινοτομίας και
στήριξη της επιχειρηματικότητας
// στήριξη - εκσυγχρονισμός Λαϊκών Αγορών
// δημιουργία διαμετακομιστικού
κέντρου (Logistics) στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης,
αξιοποίηση του αεροδρομίου Τρίπολης
// διατήρηση θεσμών εργοστασίων
στη Μεγαλόπολη και αξιοποίηση πόρων
για τη Δίκαιη Μετάβαση - προσαρμογή
του λιγνιτικού τομέα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

τεχνολογικές εφαρμογές

// λειτουργία εκθεσιακών και συνεδριακών
κέντρων στην Τρίπολη / συνεργασία
με τα Επιμελητήρια
κ.ά.

υποστηρικτικά έργα και δράσεις για
µια σύγχρονη γεωργία και κτηνοτροφία

εκσυγχρονισμός βιομηχανικών περιοχών

ουσιαστικές ενέργειες για
την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
// προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού (πολιτιστικός, ορειβατικός,
αθλητικός - προπονητικός, τουρισμός
τρίτης ηλικίας, αγροτουρισμός)
// ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων πολιτιστικές διαδρομές
// συντονισμός με φορείς και
επιχειρηματίες για την κατάλληλη
προβολή των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής
// ανάπτυξη του θρησκευτικού
τουρισμού, υποδομές πρόσβασης
στις Μονές Μαλεβής, Ελώνης,
Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Λουκούς,
Αιμυαλών/Φιλοσόφου κ.ά.
// προβολή και ανάδειξη των ορεινών
όγκων, αναβάθμιση υποδομών στο
χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου
κ.ά.

// 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 πληρότητα
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
// 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
με τη διατήρηση και αύξηση
των Σχολών χωρίς αλλαγή
έδρας

εναλλακτικός τουρισμός

κ.ά.

η ανάπτυξη του Τουρισµού και της Εκπαίδευσης
απαιτεί προγραµµατισµένη και συνολική προσπάθεια

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
// χάραξη και στήριξη πολιτιστικής πολιτικής με
χαρακτηριστικά τη συνεργασία,
την ποιότητα και την εμβέλεια των
εκδηλώσεων, (αξιοποίηση των αρχαίων
θεάτρων Μεγαλόπολης, Αρχαίας Μαντινείας κ.ά.)
// συντήρηση/διάσωση μνημείων
// ανάδειξη του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής
Κληρονομιάς σε αρχαιολογικό/περιβαλλοντικό
πάρκο

πύργος Πλαπούτα

// συντήρηση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων
και Μουσείων (Κάστρο Καρύταινας, Ρωμαϊκή
Έπαυλη Ηρώδη του Αττικού, Πύργος
Πλαπούτα)
// οικονομική υποστήριξη και συνεργασία με
συλλόγους και φορείς για υποστήριξη
ποιοτικών εκδηλώσεων
// ανάδειξη του Αρκαδικού ιδεώδους
ET IN ARCADIA EGO
κ.ά.

αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
// ενέργειες για την
επαναλειτουργία του τρένου
// υποστήριξη φορέων
συγκοινωνίας με στόχο
την αύξηση των δρομολογίων
στις άγονες γραμμές
(προγραμματικές συμβάσεις)

ET IN ARCADIA EGO

κ.ά.

η ανάπτυξη του Πολιτισµού αποτελεί το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα

ΘΕΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
// στήριξη αναπήρων και υπερηλίκων
// πολιτική εκπαίδευσης και
κοινωνικής ένταξης των Ρομά
// ουσιαστική βοήθεια για την
καταπολέμηση της εξάρτησης
απο ουσίες και ναρκωτικά

στήριξη τρίτης ηλικίας

// δημιουργία και βελτίωση των
υποδομών καταπολέμησης
της φτώχειας
// αρωγή στην οικογένεια και
ιδιαίτερα την τρίτεκνη & πολύτεκνη
// ουσιαστική βοήθεια στη γυναίκα
ως μητέρα και ως εργαζόμενη

δομές στήριξης αναπήρων
και υπερηλίκων

// ουσιαστική στήριξη του
συστήματος υγείας
// προτεραιότητα
στην πρόληψη ασθενειών
με κατάλληλες δράσεις
και σε συνεργασία με αρμόδιους
φορείς

κοινωνική ένταξη
& στήριξη ευπαθών ομάδων

// αναβάθμιση υποδομών
και εξοπλισμού του
Παναρκαδικού Νοσοκομείου
Τρίπολης και όλων
των Κέντρων Υγείας
κ.ά.

αναβάθμιση υποδομών
και εξοπλισμός μονάδων υγείας

ο άνθρωπος και η ανθρωπιά προτάσσονται στη δράση µας

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
// νέος οργανισμός οργάνωσης και
λειτουργίας των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Πελοποννήσου
// φροντίδα για την ενιαία στέγαση
των υπηρεσιών κατά Περιφερειακή
Ενότητα σε ιδιόκτητα κτίρια,
αξιοποίηση των κτιρίων του
Στρατοπέδου
// άμεση εισαγωγή του
διπλογραφικού συστήματος
// αρμονική συνεργασία με
υπαλλήλους
// διασφάλιση θέσεων εργασίας
// ενίσχυση των διοικητικών
υπηρεσιών στην έδρα και στις
Περιφερειακές Ενότητες

// στήριξη στην ποδοσφαιρική
ομάδα της Πελοποννήσου στη
Super League, τον Α.Γ.Σ.
Αστέρα Τρίπολης και όλων των
αθλητικών συλλόγων
του νομού
// χρηματοδότηση κατασκευής
σύγχρονων αθλητικών
εγκαταστάσεων και φροντίδα
για τη συντήρησή τους
// ουσιαστική στήριξη των
αθλητικών φορέων
// στενή και ουσιαστική
συνεργασία με αθλητικές
ενώσεις, στήριξη της
οργάνωσης αθλητικών
εκδηλώσεων με πανελλήνιο
ή και διεθνή χαρακτήρα
// ιδιαίτερη φροντίδα για την
προώθηση των ορειβατικών
αθλημάτων
// η Αρκαδία κέντρο Αθλητικού
και Προπονητικού Τουρισμού
με πανελλήνια προβολή

κ.ά.

ενιαία στέγαση υπηρεσιών
και μείωση κόστους

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
κ.ά.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ
∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ,
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΦΟΡΕΩΝ
/ 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. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

*ψηφίζουµε µέχρι τρείς (3) υποψηφίους

για την Πελοπόννησο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

Εκλογικό Κέντρο Αρκαδίας
πλατεία Αγίου Βασιλείου 23
τηλ. 2710 226869
nikaspearcadias@gmail.com

www.pnikas.gr

