για την Πελοπόννησο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

υπ. Περιφερειάρχης

ΝΟΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Αγαπητέ(ή) πολίτη της Κορινθίας,
Επικοινωνούμε μαζί σου για να σε κάνουμε κοινωνό των απόψεων και
των θέσεών μας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Κορινθία.
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 Κορινθία
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:
// παραποτάμιου δρόμου «Νεμέα - Κιάτο, Δάφνη Φράγμα Ασωπού - Κιάτο» και φράγματος Ασωπού
// παραλιακού άξονα Πελοποννήσου
«Ίσθμια - Σοφικό - Επίδαυρος - Κρανίδι - Πόρτο Χέλι»
// επαρχιακής οδού «Νεμέα - Κούτσι - Στιμάγκα - Βέλο»

δρόμος Στιμάγκα - Νεμέα

// επαρχιακής οδού «Γκούρα - Ευρωστίνη - Δερβένι»,
με την παράκαμψη Δερβενίου
// επαρχιακής οδού «Στενό - Φενεός - Λίμνη Δόξα»
// επαρχιακής οδού «Κρυονέρι - Νεμέα»
// επαρχιακής οδού «Στύλια - Παναρίτι - Μάννα»

παλαιά Εθνική οδός

// διαπεριφερειακού οδικού άξονα «Σχίνος - Αλεποχώρι»
// επαρχιακής οδού «Τρίκαλα - Ξυλόκαστρο»
// επαρχιακής οδού «Σπαθοβούνι - Λέχαιο»
// παλαιάς εθνικής οδού

δρόμος Φενεός - Λίμνη Δόξα

// Συντήρηση οδικού δικτύου
(ασφαλτοστρώσεις, κάθετη και οριζόντια σήμανση,
φωτισμός, καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων)
// πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των
σιδηροδρομικών γραμμών και των σταθμών
του άξονα «Κόρινθος - Δερβένι»
κ.ά.

σιδηροδρομικές γραμμές

χωρίς σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη

ΑΡ∆ΕΥΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗ
//προώθηση κατασκευής του
φράγματος του Ασωπού και των
δικτύων άρδευσης
// αξιοποίηση της Λίμνης “Δόξα”
Φενεού και δίκτυα άρδευσης
// συντήρηση και αναβάθμιση
των αρδευτικών δικτύων
// κατασκευή μικροφραγμάτων,
λιμνοδεξαμενών στους
χειμάρρους Σύθα, Σούρι,
Κυρίλλου, Όλβιου, Σελινούντος,
Ζαχολήτικου κ.ά.
// μικρά φράγματα για την
αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης
// εκσυγχρονισμός όλων των
δικτύων ύδρευσης
κ.ά.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
/ βιολογικοί καθαρισμοί, σωστή
λειτουργία, διαχείριση λυματολάσπης,
αναβάθμιση εγκαταστάσεων
/ ορθολογική διαχείριση
απορριμμάτων/ανακύκλωση
/ περιβαλλοντικοί έλεγχοι
/ καθαρισμός και οριοθετήσεις των
ποταμών/χειμάρρων και ρεμάτων
(Μπουζάκα, Σούρη, Ελισσώνα,
Κύριλλο, Σύθα, Όλβιο, Σελινούντας,
Ζαχολήτικος κλπ.).
/ αντιπλημμυρική προστασία των
οικισμών της παραλιακής ζώνης
(Κοκωνίου, παραλία - Ζαμπάτι κ.ά.)
/ αντιμετώπιση διάβρωσης ακτών παραθαλάσσιων οικισμών του
Κορινθιακού και του Σαρωνικού
κόλπου.
/ προστασία υδροβιότοπων - πανίδας
/ φυσικό αέριο
κ.ά.

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ
ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ ΦΕΝΕΟΣ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΣΩΠΟΥ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

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.),
όπως μήλα Μαρκασίου κ.ά.

ενίσχυση αμπελοκαλλιέργειας

// 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

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

σύγχρονες υποδομές

κ.ά.

υποστηρικτικά έργα και δράσεις για
µια σύγχρονη γεωργία και κτηνοτροφία

ουσιαστικές ενέργειες για
την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
// ανάπλαση περιοχής Ισθμού
και τουριστική της ανάδειξη
// προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού (αγροτουρισμός,
αθλητικός - προπονητικός,
τουρισμός τρίτης ηλικίας,
πολιτιστικός, ορειβατικός,
θαλάσσιος, συνεδριακός)
// ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων,
(λιμάνι των Κεγχρεών, Δίολκος,
Ακροκόρινθος, Αρχαία Νεμέα κ.ά.)

extreme sports

// συντονισμός με φορείς και
επιχειρηματίες για την κατάλληλη
προβολή των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής
// ανάπτυξη του θρησκευτικού
τουρισμού, υποδομές πρόσβασης
στις Ιερές Μονές Οσίου Παταπίου,
Μαψού κ.ά.

χιονοδρομικό κέντρο Ζήρειας

// προβολή και ανάδειξη του ορεινού
όγκου της Ζήρειας, αναβάθμιση
υποδομών στο χιονοδρομικό
κέντρο
// ενίσχυση του συστήματος
συγκοινωνιών
κ.ά.

αναπαράσταση Δίολκου

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 μνημείων
// χρηματοδότηση συντήρησης
αρχαιολογικών χώρων,
μνημείων και Μουσείων
(Αρχαία Κόρινθος, Ηραίο,
Περαχώρα, Λουτράκι, Κιάτο Σικυώνα, Φενεός, Νεμέα,
Κόρφο Σολυγείας)
// ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων
- πολιτιστικές διαδρομές
κ.ά.

Αρχαία Σικυώνα - έργα ανάδειξης

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 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
κ.ά.

“Νέμεα”

ο Πολιτισµός και η Εκπαίδευση αποτελούν άµεση προτεραιότητα

ΘΕΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
// στήριξη αναπήρων και υπερηλίκων,
αξιοποίηση του κτιρίου του
Εκκλησιαστικού Λυκείου στο Λουτράκι
// πολιτική κοινωνικής ένταξης των Ρομά
// ουσιαστική βοήθεια για την
καταπολέμηση της ναρκομανίας
και της εξάρτησης

Εκκλησιαστικό Λύκειο Λουτρακίου - αξιοποίηση

// δημιουργία και βελτίωση
των υποδομών καταπολέμησης
της φτώχειας
// αναβάθμιση υποδομών
και εξοπλισμός μονάδων υγείας

δομές στήριξης αναπήρων και υπερηλίκων

// αρωγή στην οικογένεια και ιδιαίτερα
την τρίτεκνη & πολύτεκνη
// ουσιαστική βοήθεια στη γυναίκα ως
μητέρα και ως εργαζόμενη
// προτεραιότητα στην πρόληψη
ασθενειών με κατάλληλες
δράσεις και σε συνεργασία με
αρμόδιους φορείς
// αναβάθμιση υποδομών και
εξοπλισμού Νοσοκομείου Κορίνθου
και όλων των Κέντρων Υγείας (άμεσα
ακτινολογικό μηχάνημα στο Κ.Υ.
Κιάτου)
κ.ά.

κοινωνική ένταξη
& στήριξη ευπαθών ομάδων

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, αξιοποίηση
μέρους του Στρατοπέδου Κορίνθου

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 (π.χ. ορεινή
ποδηλασία)
κ.ά.

κ.ά.

αξιοποίηση χώρων Στρατοπέδου Κορίνθου

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

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

ΠΡΟΛΗΨΗ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

συνεργασία
με δημόσιες αρχές

/ συνεργασία και σεβασμός
στο ρόλο των βουλευτών
/ συνεργασία με την
Εκκλησία

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

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

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ψηφίζουµε µέχρι τέσσερις (4) υποψηφίους

για την Πελοπόννησο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

Εκλογικό Κέντρο Κορινθίας
Eρμού 11Β, Κόρινθος
τηλ. 27410 80643 / 27410 80742
nikaspekorinthias@gmail.com

www.pnikas.gr

