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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ



ΠρΟΤεΙνΟμενεΣ ενδεΙκΤΙκεΣ ΠΑρεμΒΑΣεΙΣ 
γΙΑ ΤΟ Νομο Βοιωτιας

Καθοριστική σημασία για την επιτυχή ολοκλήρωσή των 
προτεραιοτήτων της στρατηγικής μας έχει ο τρόπος που εξει-
δικεύονται και μεταφράζονται σε συγκεκριμένες δράσεις και 
έργα. Για κάθε μια από τις προαναφερόμενες αναπτυξιακές 
παρεμβάσεις, και με βάση τους καθορισμένους ειδικούς στό-
χους όπως αυτοί προσεγγίστηκαν και εξυπηρετούν το όραμά 
μας, προτείνονται ενδεικτικά έργα. Τα έργα αυτά θεωρούμε 
ότι ικανοποιούν το αίτημα αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων 
που προκύπτουν από τα τοπικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και 
αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα μειονεκτήματα που συνιστούν 
εμπόδια για την αναπτυξιακή πορεία και την ανταγωνιστική 
δράση της Περιφέρειας, στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον.

ΒελΤΙΩνΟυμε Την ΠΟΙΟΤηΤΑ ζΩηΣ κΑΙ Την 
εξυΠηρεΤηΣη ΤΟυ ΠΟλΙΤη

➤  Δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας ΑΜΕΑ
➤  Ενίσχυση όλων των σύγρονων μορφών αθλητισμού
➤  Διοργάνωση Πανελλαδικών και Πανευρωπαϊκών αγώνων 

ανεμοπτερισμού και αναρρίχησης
➤  Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών, ψηφιακές 

υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
➤  Διοίκηση με ορθολογική κατανομή πόρων σε όλους τους 

τομείς
➤  Συγκρότηση και ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών 

της Περιφερειακής Ενότητας (νομού) με τις κεντρικές υπη-
ρεσίες της έδρας της Περιφέρειας

➤  Αναβάθμιση των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας - απο-
κέντρωση αρμοδιοτήτων για την αντιμετώπιση περιπτώσε-
ων έκτακτης ανάγκης

ενΙΣχυΟυμε Την ΑΠΑΣχΟληΣη,  
Την ΑνΤΑγΩνΙΣΤΙκΟΤηΤΑ κΑΙ Την  
εΠΙχεΙρημΑΤΙκΟΤηΤΑ

➤  Εκπόνηση βασικής διαγνωστικής μελέτης για τη θέση της 
περιφέρειας σε σχέση με την απασχόληση σε ό,τι αφορά τις 
υφιστάμενες και προγραμματισμένες υποδομές, εφαρμογές 
και υπηρεσίες

➤  Ενίσχυση των Περιφερειακών Δικτύων Απασχόλησης
➤  Οργάνωση της άτυπης  Βιομηχανικής Ζώνης Οινοφύτων  

Σχηματαρίου, σε μια σύγχρονη Βιομηχανική Επιχειρηματική 
Περιοχή (ΒΕΠΕ)

➤  Διερεύνηση δημιουργίας νέων οργανωμένων Επιχειρημα-
τικών Πάρκων (στις περιοχές Θήβας και Λιβαδειάς), για τη 
συγκέντρωση επιχειρήσεων μέσης και χαμηλής όχλησης, 
για την αποσυμφόρηση των αστικών περιοχών

➤  Μελέτη για την οργάνωση και ανάπτυξη της Βιομηχανικής 
Περιοχής Θίσβης

➤  Θεσμοθέτηση ΒΙΠΕ - ΒΙΟΠΑ
➤  Χωροταξικός Σχεδιασμός και καθορισμός χρήσεων γης με 

βάση τα Γενικά Χωροταξικά Σχέδια, αλλά και τη δυναμική 
ανάπτυξης της κάθε περιοχής

εΠενδυΟυμε ΣΤην κΟΙνΩνΙΑ ΤηΣ  
γνΩΣηΣ, ΣΤην ερευνΑ κΑΙ ΣΤην  
κΑΙνΟΤΟμΙΑ

➤  Στήριξη της λειτουργίας των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης στη Βοιωτία και σύνδεσή τους με την τοπική οικονομία

➤  Στήριξη των ενεργειών για τη μεταφορά - μετεγκατάσταση  
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου από την Αθήνα στη Βοιωτία

➤  Προγράμματα κατάρτισης ΤΠΕ στην Περιφερειακή Αυτοδι-
οίκηση

δυνΑμΩνΟυμε ΤΟν ΠρΩΤΟγενη,  
δευΤερΟγενη κΑΙ ΤρΙΤΟγενη ΠΑρΑγΩγΙκΟ 
ΤΟμεΑ

➤  Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης του υδάτινου δυναμι-
κού της Βοιωτίας, ώστε με ορθολογική χρήση των διαθέσι-
μων υδάτων να γίνουν τα πλέον ενδεδειγμένα έργα υποδο-
μών για την άρδευση του κωπαϊδικού και παρακωπαϊδικού 
πεδίου, αλλά και του κάμπου της Θήβας και των Βαγίων

➤  Ολοκλήρωση αναδασμού και παράλληλων έργων στον 
κάμπο της Κωπαΐδας 

➤  Προώθηση ενεργειών για τη δημιουργία ενιαίου Φορέα 
Διαχείρισης Υδάτων

➤  Eγγειοβελτιωτικά έργα (κατασκευή κλειστών αγωγών μετα-
φοράς νερού από την Υλίκη στην Κωπαΐδα και στον κάμπο 
Βαγίων και Θηβών), Φράγματα Αγ.Βλασίου, Αγ.Γεωργίου, 
Αμπελοχωρίου, Καλλιθέας, Κλειδίου, Άσκρης, Λιμνοδεξα-
μενές Καπαρελλίου, Λιβαδίου, Σκούρτων

➤  Αξιοποίηση των μελετών των λεκανών απορροής και 
κατασκευή έργων ταμίευσης νερού (φράγματα, λιμνοδεξα-
μενές), για την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υδάτων 
στη γεωργία

➤  Δημιουργία Σχολής Εκπαίδευσης Ταξινόμων Κρέατος
➤  Δημιουργία Ινστιτούτου Ελιάς & Ελαιολάδου
➤  Εντατικοποίηση των προγραμμάτων LEADER και Ανάπτυξης 

Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), στα πλαίσια του Προγράμμα-
τος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

➤  Εκπόνηση - εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων διαχείρισης και 
καθορισμού ζωνών περιοδικής απαγόρευσης αλιείας δο-
λωμάτων, λόγω κινδύνου εξαφάνισης από την υπεραλίευση

➤  Νέες υπηρεσίες ενθάρρυνσης-διεκπεραίωσης υποθέσε-
ων των αγροτών για την υλοποίηση φιλοπεριβαλλοντικών 
προγραμμάτων όπως προβλέπονται στη νέα ΚΑΠ

➤  Ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής σφαγείων

ΠρΟΣΤΑΤευΟυμε ΤΟ ΠερΙΒΑλλΟν -  
ΑξΙΟΠΟΙΟυμε ΤΟυΣ ενεργεΙΑκΟυΣ ΠΟρΟυΣ 
- ΑνΑΒΑθμΙζΟυμε ΤΙΣ υΠΟδΟμεΣ

➤  Ολοκλήρωση οδικού άξονα Θήβας - Λιβαδειάς - Άμφισσας
➤  Ολοκλήρωση οδικού άξονα Θήβας - Ελευσίνας
➤  Στήριξη της επέκτασης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου σε 

Θήβα και Λιβαδειά
➤  Μέριμνα για τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων και 

εκπομπών αερίου
➤  Συντονισμός δράσεων σε συνεργασία με τους Δήμους για 

την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων

➤  Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων - διευθέτηση χειμάρρων
➤  Προστασία των δασών και εφαρμογή προγραμμάτων ανα-

δάσωσης στις πυρόπληκτες περιοχές
➤  Οριοθέτηση οικονομικών δραστηριοτήτων και προώθηση 

εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη σύμφω-
νη γνώμη φορέων και τοπικής κοινωνίας

➤  Ολοκλήρωση Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ)

➤  Εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

➤  Εγκαταστάσεις διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών απο-
βλήτων (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, αποκατάσταση των ΧΑΔΑ κλπ), βάσει 
του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων

➤  Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε αστικές περιοχές
➤  Ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων 

πόρων, με την ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρι-
σης σε επίπεδο λεκανών απορροής, σε συνεργασία με την 
Κεντρική Διοίκηση

➤  Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες περιοχών NATURA 2000
➤  Σύστημα παρακολούθησης ποιότητας νερού των ευαίσθη-

των υδάτινων οικοσυστημάτων (Ασωπός ποταμός, Κοριν-
θιακός κόλπος κ.ά.)

➤  Προσδιορισμός και περιβαλλοντική διαχείριση παλαιών και 
εγκαταλειμμένων ορυχείων

➤  Ολοκλήρωση άξονα Έξαρχος - Διόνυσος - Ορχομενός
➤  Αναβάθμιση - βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου

ΑνΑδεΙκνυΟυμε ΤΟν ΠΟλΙΤΙΣμΟ μΑΣ - 
ΠρΟΩθΟυμε Την ΤΟυρΙΣΤΙκη μΑΣ  
ΤΑυΤΟΤηΤΑ

➤  Προώθηση προγραμμάτων αγροτουρισμού και εναλλακτι-
κών μορφών σε Ελικώνα και Κιθαιρώνα

➤  Στήριξη δημιουργίας ιστορικού και πολιτιστικού κέντρου 
πανελλαδικής εμβέλειας στον Όσιο Λουκά

➤  Επιτάχυνση οριοθέτησης και ανάδειξης ιστορικών, αρχαιο-
λογικών και βυζαντινών μνημείων από το Υπ. Πολιτισμού

➤  Προώθηση του περιηγητικού τουρισμού στο νομό και τους 
γύρω νομούς  (π.χ ανάπτυξη τουριστικής διαδρομής Σχημα-
τάρι - Θήβα - Ορχομενός - Λιβαδειά - Αράχωβα  - Δελφοί)

➤  Ανάπτυξη ιστορικών τουριστικών διαδρομών (π.χ Θήβα - 
Πλαταιές - Χαιρώνεια - Κορώνεια)

➤  Ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
➤  Ανάδειξη και προστασία προστατευόμενων περιοχών και 

περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
➤  Προώθηση προγραμμάτων ανάπτυξης εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού (ιαματικός, θρησκευτικός, ορειβατικός, 
καταδυτικός κλπ)

➤  Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός του χιονοδρομικού κέντρου
➤  Αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων (αθλητικό 

κέντρο, κολυμβητήριο, γήπεδα κλπ) για την προσέλκυση 
τουριστικών επενδύσεων, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορ-
φών τουρισμού (αθλητικού, υγείας και ευεξίας κ.ά.)

➤  Κέντρο ανεμοπτερισμού - αναρρίχησης  
➤  Οριοθέτηση, προστασία και ανάδειξη ιστορικών, αρχαιολο-

γικών, βυζαντινών μνημείων, παραδοσιακών οικισμών
➤  Δικτύωση αρχαιολογικών χώρων
➤  Αναβάθμιση - αξιοποίηση παραλιών της Περιφέρειας. Δρο-

μολόγηση κατασκευής έργων αναβάθμισης - θωράκισης 
των παραλιών (προσάμμωση)

Eυρυτανία

Φθιώτιδα

Φωκίδα

Βοιωτία

Εύβοια



Φίλες και φίλοι, 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ΜΑΖΙ μπορούμε να προχωρήσουμε  
με αποφασιστικότητα και συγκροτημένο σχέδιο πορείας.  
Να προχωρήσουμε με σιγουριά και αισιοδοξία, αποκτώντας  
πλεονέκτημα στα επόμενα χρόνια.

Η αναπτυξιακή πολιτική που προτείνουμε και συνεχώς  
θα βελτιώνουμε, η στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας,  
θα οδηγήσει στην αύξηση του παραγόμενου προϊόντος και  
του κοινωνικού μερίσματος, στην αύξηση των εισοδημάτων,  
στη δημιουργία νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας.  
Εγγυάται ανάπτυξη παντού και ευημερία για όλους.  
Διαθέτει μια ισχυρή κοινωνική συνιστώσα. 

Σημαίνει όφελος για όλους τους πολίτες.

www.mazigiatisterea.gr

➤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ  [ υΠΟΨηΦΙΟΣ AνΤΙΠερΙΦερεΙΑρχηΣ BOΙΩΤΙΑΣ ]

Γεννήθηκε στη Λιβαδειά το 1949. Είναι πτυχιούχος λογιστικής, με πλούσια εργασιακή εμπειρία. Είναι παντρεμένος 
και έχει τρία παιδιά. 
Έχει διατελέσει Νομαρχιακός Σύμβουλος Βοιωτίας (1995 - 2003), Πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς 
(1982 -1988), Δημοτικός σύμβουλος Λιβαδειάς (1982 - 1986) και Οικονομικός Επόπτης της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος (1988 - 2006).

εκλΟγΙκΑ κενΤρΑ:
ΑΜΦΙΣΣΑ • ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 4

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ • ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 2 
ΛΑΜΙΑ • ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17

λΙΒΑδεΙΑ • ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ & ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΑ • ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ & ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ 2

Τηλ. επικοινωνίας: 22310-22702, 22939, 29936, 38099, 25730
E-mail: info@mazigiatisterea.gr


