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Η ατζέντα του
Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου Παναγιώτη
Νίκα περιλαµβάνει την
υλοποίηση 20 µεγάλων
έργων για την κατασκευή
νέων οδικών αξόνων,
συνολικού µήκους άνω
των 300 χλµ.

Ο Παναγιώτης Νίκας κατάγεται από ένα µικρό ορεινό χωριό της Μάνης και
έχει πολλά χρόνια εµπειρίας στην αυτοδιοίκηση, την οποία έχει υπηρετήσει
από διάφορες θέσεις. Φέτος ολοκλήρωσε ένα χρόνο θητείας στη θέση του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και µας µίλησε για τις προτεραιότητες και
τους στόχους που έχει θέσει.
Του Φώτη Ραΐση

Η Περιφέρεια θα έχει προµηθευτεί µέχρι το τέλος του επόµενου έτους 10 ηλεκτρικά οχήµατα.
Σήµερα διαθέτει τρεις σταθµούς φόρτισης σε Τρίπολη, Καλαµάτα και Κόρινθο και επίκειται η
εγκατάσταση τεσσάρων ακόµα σταθµών σε Καλαµάτα, Σπάρτη, Ναύπλιο και Λουτράκι.

πήρξε ∆ήµαρχος Καλαµάτας επί
τρεις θητείες και κατά γενική οµολογία η καθηµερινότητα στον ∆ήµο που υπηρέτησε άλλαξε προς το
καλύτερο, Το δίκτυο πεζοδροµήσεων και ποδηλατοδρόµων αλλά και η δηµιουργία
του νέου σύγχρονου και ενεργειακά αυτόνοµου ∆ηµαρχείου Καλαµάτας είναι κάποια από τα σηµαντικότερα έργα του, για τα οποία ο ∆ήµος έλαβε πολλές
πανελλήνιες διακρίσεις – µία εξ’ αυτών και το βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας Ecopolis 2017.
Από τη θέση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
πλέον δίνει το στίγµα του σε θέµατα ουσίας που αφορούν στη βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών
αλλά και των επισκεπτών της Πελοποννήσου.

Y

Γνωρίζουµε ότι σε θέµατα περιβάλλοντος
δείχνετε ιδιαίτερη ευαισθησία. Ποιες
ενέργειες έχετε δροµολογήσει να γίνουν ή
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έχουν ήδη υλοποιηθεί προς αυτή την
κατεύθυνση;
Πάντα θεωρούσα ότι οι κατάλληλες δράσεις για
να υπάρξει βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να συνδέονται
µε τον σεβασµό προς το περιβάλλον, για αυτό ως
Περιφερειακή Αρχή έχουµε προβεί σε µια σειρά από
ενέργειες για την προστασία του, που είτε υλοποιούνται είτε έχουν ήδη δροµολογηθεί και θα υλοποιηθούν άµεσα. H επέκταση δικτύου διανοµής φυσικού
αερίου σε όλες τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της
Πελοποννήσου είναι µία από τις προτεραιότητές µας
όπως επίσης η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την
κεντρική διαχείριση των απορριµµάτων. Προχωρούµε στην αναβάθµιση, επέκταση και δηµιουργία νέων
µονάδων βιολογικού καθαρισµού. Στηρίζουµε την
ανακύκλωση και την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας. Υλοποιούµε δράσεις αντιµετώπισης των
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής µε δεντροφυτεύσεις, προστασία από τη διάβρωση των ακτών και άλ-

λα. Έχουµε επίσης δροµολογήσει την στέγαση των
υπηρεσιών µας σε σύγχρονα κτίρια, φιλικά προς το
περιβάλλον για όλους τους Νοµούς. Παράλληλα, θέλουµε να θέσουµε σε επαναλειτουργία το τραίνο.
Σε θέµατα τουρισµού στοχεύουµε στην προσέλκυση επισκεπτών του φυσιολατρικού τουρισµού για
αυτό και εργαζόµαστε για την προώθηση και ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως η
Νέδα, το Πολυλίµνιο κά, ενώ επεξεργαζόµαστε πρόγραµµα για καθαρισµό και σήµανση µονοπατιών για
πεζοπορία σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Τέλος, συµµετέχουµε σε προγράµµατα προµήθειας
ηλεκτρικών αυτοκινήτων και εγκατάστασης δικτύου
σταθµών φόρτισης.
Ποιος είναι ο σχεδιασµός για την
προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου;
Φιλοδοξούµε σταδιακά να απεξαρτητοποιηθούµε

από την ενέργεια που προέρχεται από ορυκτά καύσιµα. Όπως σας τόνισα, συµµετέχουµε σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα ώστε να προωθήσουµε την ηλεκτροκίνηση και να µειώσουµε το περιβαλλοντικό µας
αποτύπωµα, όσον αφορά τις µετακινήσεις των στελεχών και των υπηρεσιακών µας παραγόντων.
Έχουµε προµηθευτεί ήδη αµιγώς ηλεκτροκίνητα
αυτοκίνητα και στόχος µας είναι µέχρι το τέλος του
επόµενου έτους να έχουµε συνολικά 10 ηλεκτροκίνητα οχήµατα και σταδιακά να αποσύρουµε όλα τα
ενεργοβόρα οχήµατα της Περιφέρειάς µας. Για την
εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού έχουµε θέσει σε λειτουργία τρεις σταθµούς φόρτισης σε Τρίπολη, Καλαµάτα και Κόρινθο και επίκειται η εγκατάσταση τεσσάρων ακόµα σταθµών σε Καλαµάτα, Σπάρτη, Ναύπλιο
και Λουτράκι.
Έχετε δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι το
οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου

χρειάζεται βελτιώσεις. Ποιά είναι τα
σχέδια σας;
Η βελτίωση και η ασφάλεια στο δίκτυο των περίπου 7.000 χιλιοµέτρων επαρχιακών και εθνικών δρόµων της Περιφέρειας είναι στις κύριες προτεραιότητές µας, για αυτό έχουµε ξεκινήσει να υλοποιούµε
έργα συντήρησης και βελτίωσης του υπάρχοντος οδικού δικτύου όπως ηλεκτροφωτισµός, πινακίδες
ασφαλείας, διαγραµµίσεις, αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα, οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση και άλλα
ενώ παραλλήλως προωθούµε, µέσα από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, την υλοποίηση 20 µεγάλων έργων για την κατασκευή νέων οδικών αξόνων,
συνολικού µήκους άνω των 300 χλµ.
Ιδιαίτερη φροντίδα δείχνουµε στην προσβασιµότητα στους Αρχαιολογικούς µας Χώρους και γενικά
σε προορισµούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας κάθε νοµού,
έχουµε εντοπίσει τα επικίνδυνα σηµεία του οδικού

µας δικτύου, τα έχουµε καταγράψει και υλοποιούµε
έργα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε αυτά.
Έχουµε επίσης συνεργασία µε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος για τη σύνταξη µητρώου γεφυρών σε
όλη την Περιφέρεια αλλά και για τη βελτίωσή τους.
Ως Περιφερειακή Αρχή προχωράµε πολύ σηµαντικά οδικά και εγγειοβελτιωτικά έργα για να αξιοποιήσουµε και να αναδείξουµε τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα και να δηµιουργήσουµε σε κατοίκους και επισκέπτες την αίσθηση της ασφάλειας και γενικότερα να
τους προσφέρουµε µια όµορφη εµπειρία, πάντα µε
σεβασµό στην ιστορία, τον πολιτισµό, και το περιβάλλον και µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και την παροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πολίτες µας.
Έχουµε επίγνωση των µεγάλων αναγκών που
υπάρχουν αλλά ευελπιστούµε ότι µε σκληρή δουλειά,
µέσα στον επόµενο χρόνο θα έχουµε βελτιώσει το
οδικό δίκτυο της Περιφέρειάς µας σε ποσοστό, τουλάχιστον 30 %.
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