για την Πελοπόννησο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

υπ. Περιφερειάρχης

ΝΟΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Αγαπητέ(ή) πολίτη της Μεσσηνίας,
Επικοινωνούμε μαζί σου για να σε κάνουμε κοινωνό των απόψεων και
των θέσεών μας για τη Μεσσηνία 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 τη Μεσσηνία
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

// Καλαμάτα - Ριζόμυλος
Πύλος - Μεθώνη /
Ριζόμυλος - Κορώνη
// Κυπαρισσία - Πύλος

κατεστραμμένο οδόστρωμα

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

// Καλαμάτα - Αρεόπολη
// 7η ΕΠ.Ο. Μεσσήνη (Αρχαία Μεσσήνη) Σκληρού - Ναός
Επικούριου Απόλλωνα
// Καλό Νερό - Τσακώνα
Συντήρηση
οδικού δικτύου

κακοσυντηρημένο
οδικό δίκτυο

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΡΕΟΠΟΛΗ

(ασφαλτοστρώσεις,
κάθετη και οριζόντια
σήμανση, φωτισμός,
καθαρισμός πρανών
και ερεισμάτων)
κ.ά.

επικίνδυνο οδικό δίκτυο

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ

Χωρίς σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη

ΑΡ∆ΕΥΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗ
// ανακατασκευή δικτύου ΓΟΕΒ
// ολοκλήρωση φράγματος
Φιλιατρών (δίκτυα) και έναρξη
κατασκευής Μιναγιώτικου
φράγματος
// πολλά μικρά φράγματα
και λιμνοδεξαμενές
// προστασία υδροφορέων
// εκσυγχρονισμός όλων
των δικτύων ύδρευσης
// τηλε-έλεγχος
κ.ά.

κατασκευή λιμνοδεξαμενών

ΓΟΕΒ
έργα
αποκατάστασης

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
αντικατάσταση
αμιαντοσωλήνων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
/ βιολογικοί καθαρισμοί,
σωστή λειτουργία, διαχείριση
λυματολάσπης
/ φυσικό αέριο
/ αντιμετώπιση
διάβρωσης ακτών
/ διαχείριση
απορριμμάτων/ανακύκλωση
/ αυστηροί περιβαλλοντικοί
έλεγχοι παντού
/ εκτεταμένες φυτεύσεις δένδρων
/ προστασία υδροβιότοπων και
περιοχών νερού (Νέδα,
Κ. Μέλπεια, Χαραυγή)
κ.ά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ

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
// αναδιάρθρωση συκεώνων
// στήριξη κτηνοτροφίας
// κατάλληλη προβολή προϊόντων
Μεσογειακής διατροφής

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

έγκαιρη πρόληψη

// προώθηση και στήριξη
παλαιών καλλιεργειών
(ρύζι, σταφίδα, φυστίκι)
αλλά και νέων
// προώθηση και στήριξη
της δημιουργίας ομάδων
παραγωγών
// κίνητρα για κατανάλωση
τοπικών προϊόντων από
επιχειρήσεις υγειονομικού
ενδιαφέροντος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕίΑΣ

τεχνολογικές εφαρμογές

// προώθηση καινοτομίας
/ εκσυγχρονισμός ΒΙ.ΠΕ.
// στήριξη επιχειρηματικότητας
// στήριξη - εκσυγχρονισμός
Λαϊκών Αγορών
κ.ά

υποστηρικτικά έργα και δράσεις για
µια σύγχρονη γεωργία και κτηνοτροφία

εκσυγχρονισμός βιομηχανικών περιοχών

ουσιαστικές ενέργειες για
την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

*

ψηφίζουµε µέχρι τέσσερις (4) υποψηφίους

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
// προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού (ποδηλατικός, ορειβατικός,
τουρισμός τρίτης ηλικίας, θρησκευτικός,
ιατρικός, αγροτουρισμός, θαλάσσιος,
γαμήλιος, συνεδριακός)
// ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων –
πολιτιστικές διαδρομές
// συντονισμός με κράτος, περιφέρειες
και με φορείς και επιχειρηματίες για
την κατάλληλη προβολή του
τουρισμού στη Μεσσηνία και την
Περιφέρεια Πελοποννήσου,
αξιοποιώντας σύγχρονες και
αποτελεσματικές μεθόδους
// χάραξη και στήριξη πολιτιστικής
πολιτικής με χαρακτηριστικά τη
συνεργασία, την ποιότητα και την
εμβέλεια των εκδηλώσεων
// συντήρηση/διάσωση μνημείων
// υποστήριξη και ανάπτυξη
δικτύου μουσείων
// ουσιαστική υποστήριξη
φορέων που υπηρετούν τον
πολιτισμό και την τέχνη σε
όλες τις εκφάνσεις της

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
κ.ά.

κ.ά.

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

ΘΕΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
// στήριξη αναπήρων
και υπερηλίκων
// πολιτική εκπαίδευσης
και 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

δομές στήριξης αναπήρων
και υπερηλίκων

// αναβάθμιση υποδομών
και εξοπλισμός μονάδων υγείας
// αρωγή στην οικογένεια
και ιδιαίτερα την τρίτεκνη
& πολύτεκνη
// ουσιαστική βοήθεια
στη γυναίκα ως μητέρα
και ως εργαζόμενη κ.ά.
// προτεραιότητα στην πρόληψη
ασθενειών με κατάλληλες
δράσεις και σε συνεργασία
με αρμόδιους φορείς
κ.ά.

κοινωνική ένταξη
& στήριξη ευπαθών ομάδων

αναβάθμιση υποδομών
και εξοπλισμός μονάδων υγείας

ο άνθρωπος και η ανθρωπιά προτάσσονται στη δράση µας

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

// νέος οργανισμός οργάνωσης
και λειτουργίας των υπηρεσιών
της Περιφέρειας Πελοποννήσου

/ χρηματοδότηση
κατασκευής σύγχρονων
αθλητικών εγκαταστάσεων

// άμεση φροντίδα για την ενιαία
στέγαση των υπηρεσιών κατά
Περιφερειακή Ενότητα σε
ιδιόκτητα κτίρια

/ συντήρηση υπαρχουσών
αθλητικών εγκαταστάσεων
σε συνεργασία με δήμους

// 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.λ.π.)
κ.ά.

ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

/ προώθηση ιδιαίτερα
του ναυταθλητισμού
/ οργάνωση αγώνων με
παμμεσσηνιακό,
παμπελοποννησιακό,
πανελλήνιο και διεθνή
χαρακτήρα
/ ουσιαστική στήριξη
των αθλητικών φορέων
και σχημάτων
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

οργανωνόµαστε, σχεδιάζουµε,
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

για την Πελοπόννησο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

Εκλογικό Κέντρο Μεσσηνίας
οδ. Σιδηροδρομικού Σταθμού 11, Καλαμάτα
τηλ. 27210 29968
nikaspemessinias@gmail.com

www.pnikas.gr

