Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ !
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Αγαπητοί συµπατριώτες, φίλες και φίλοι,
Οι εκλογές του Νοέµβρη, που συµπίπτουν µε το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα,
σηµατοδοτούν µια νέα εποχή. Η Αυτοδιοίκηση αλλάζει σελίδα. Η καθιέρωση της αιρετής
Περιφέρειας, δηµιουργεί ένα νέο τοπίο στην άσκηση της αποκεντρωµένης διοίκησης.

Προχωρούµε σε ισχυρή και αποτελεσµατική Αυτοδιοίκηση, κοντά στον πολίτη, µε «λιγότερο»,
αλλά επιτελικό κράτος, δηλαδή σε µια στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της δηµοκρατίας και
των συµµετοχικών θεσµών.

Οι εξελίξεις επιταχύνονται, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες διαρκώς µεγεθύνονται. Η Στερεά
Ελλάδα χρειάζεται να ανοίξει τις πόρτες της στο καινούργιο κι οι πολίτες της να συντονίσουν τα
βήµατά τους µε τις δυνατότητες του µέλλοντος.

Η ίδια η πραγµατικότητα λοιπόν µας επιβάλλει όχι µόνο να δούµε τα πράγµατα µε νέα µατιά,
αλλά και να συµµετέχουµε, να προσπαθήσουµε και να εργαστούµε µε γνώση και σχέδιο για να
εξασφαλίσουµε νέους ορίζοντες για τη Στερεά Ελλάδα και τους ανθρώπους της.

Ο Συνδυασµός µας, είναι προσανατολισµένος στη Στερεά Ελλάδα του Αύριο. Επιδιώκουµε να
αναδείξουµε µια νέα δυναµική στη Στερεά Ελλάδα. Μια δυναµική ρεαλιστική και εφαρµόσιµη.
Ο νέος θεσµός της αιρετής Περιφέρειας, µας δίνει εργαλεία ανάπτυξης, µε αρµοδιότητες και
πόρους που πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Να µην αφήσουµε τις ευκαιρίες να χαθούν και
τις εξελίξεις να µας προσπεράσουν.

Έχετε µπροστά σας την πρότασή µας για την ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας. Για να κάνουµε τη
Στερεά Ελλάδα περιφέρεια – πρότυπο.
Είναι η δέσµευσή µας. Η δέσµευση όλων όσων συµµετέχουν στο Συνδυασµό µας.
Απέναντί σας. Απέναντι σε κάθε πολίτη της Στερεάς Ελλάδας.

Η πρόταση αυτή, είναι καρπός µιας πολύχρονης εµπειρίας και συµµετοχής στην
αναπτυξιακή διαδροµή του τόπου µας. Είναι καρπός της επικοινωνίας, που έχουµε
όλο αυτόν τον καιρό, οι συνεργάτες µου κι εγώ, µε τους πολίτες και τους φορείς της
Στερεάς Ελλάδας.

Η πρόταση του συνδυασµού µας, θέτει µικρούς και µεγάλους στόχους. Όλοι
ρεαλιστικοί. Όλοι πραγµατοποιήσιµοι. Περιγράφει ένα όραµα για το Σήµερα και το
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Αύριο του τόπου µας. Πάνω απ΄όλα όµως, τοποθετεί στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τον
πολίτη της Στερεάς Ελλάδας.

Με τη στήριξή σας, επιδιώκουµε και δεσµευόµαστε, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας :
 Να αποκτήσει τη δυναµική και την οργάνωση, ώστε να λειτουργήσει άµεσα,
αποτελεσµατικά και να αποδώσει έργο.
 Να παρέχει σύγχρονες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και να είναι κοντά στον
πολίτη.
 Να αξιοποιεί όλες τις χρηµατοδοτικές ευκαιρίες, µε συγκροτηµένο
αναπτυξιακό σχέδιο και συνεκτικό προγραµµατισµό.
 Να ανιχνεύει τις ανάγκες της κοινωνίας, και να απαντά µε αποτελεσµατική
δράση, ανάπτυξη και εξέλιξη.
 Να διαµορφώσει συµµετοχική τοπική δηµοκρατία µε Περιφέρεια ανοιχτή σε
όλους.

Φθιώτιδα

Φωκίδα

Εύβοια

Βοιωτία
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Με τη στήριξή σας, επιδιώκουµε και δεσµευόµαστε :

Να γίνει η Στερεά Ελλάδα τόπος ελκυστικός για κατοικία, για εργασία για ζωή,
φιλικός στον πολίτη
 Με ισόρροπη ανάπτυξη και εξοµάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.
 Με σύγχρονη οικιστική και χωροταξική ανάπτυξη.
 Με τη συνέχιση, την υλοποίηση, το σχεδιασµό και τη διεκδίκηση
αναπτυξιακών έργων και υποδοµών.
 Με ανάπτυξη των τριτοβάθµιων ιδρυµάτων, ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 Με κάλυψη των σύγχρονων αναγκών στην παιδεία, στον πολιτισµό και στον
αθλητισµό, στην ποιότητα ζωής.

Είµαστε µια περιφέρεια σε στρατηγική γεωγραφική θέση, σε σχέση µε την Αττική και την
Ελλάδα. Είµαστε παράλληλα µια περιφέρεια µε έντονη πολυµορφία ειδικά στα γεωγραφικά
χαρακτηριστικά : σηµαντικούς ορεινούς όγκους, πεδινές εκτάσεις, θάλασσες, ακτές και
νησιωτικό χώρο. Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά, που δηµιουργούν πολλές φορές ανισότητες
από Νοµό σε Νοµό, αλλά ακόµα και µέσα στους ίδιους τους Νοµούς, πρέπει να τα
µετατρέψουµε σε πλεονεκτήµατα και ευκαιρίες ανάπτυξης. Να προσδιορίσουµε και να
αναδείξουµε την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε περιοχής στη Στερεά Ελλάδα και να προβάλλουµε το
δυναµικό της.

Ευρυτανία

Φωκίδα

Απέναντι στις ανισότητες και τα φαινόµενα δυϊσµού, σχεδιάζουµε να υλοποιήσουµε και να
διεκδικήσουµε µια σειρά παρεµβάσεων, για να κάνουµε τη Στερεά Ελλάδα «περιφέρεια του
αύριο», µε:
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 Σηµαντικά έργα µεταφορών, στο οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο και στα λιµάνια.
Ενδεικτικά:
•

Ολοκλήρωση του οδικού άξονα ΠΑΘΕ

•

Κατασκευή του Ε 65 (Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας) (Θερµοπύλες –
Παναγιά)

•

Ολοκλήρωση µελετών και κατασκευή του οδικού άξονα Θερµοπυλών – Άµφισσας
– Ιτέας - Αντιρρίου (σύνδεση µε Πάτρα και ∆υτική Ελλάδα)

•

Ολοκλήρωση µελετών και κατασκευή του οδικού άξονα Λαµία – Καρπενήσι –
Αγρίνιο

•

Ολοκλήρωση µελετών και κατασκευή των οδικών αξόνων της Εύβοιας (Χαλκίδα –
Κύµη, Χαλκίδα – Ιστιαία – Αιδηψός, Χαλκίδα – Κάρυστος)

•

Ολοκλήρωση µελετών και κατασκευή των οδικών αξόνων Θήβα – Λιβαδειά – Ιτέα
(- Αντίρριο) και Θήβα – Ελευσίνα (- Αττική οδός)

•

Βελτίωση του οδικού δικτύου προς τουριστικές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας

•

Βελτίωση του δευτερεύοντος οδικού δικτύου, µε κανόνες οδικής ασφάλειας

•

Ολοκλήρωση του σιδηροδροµικού δικτύου, µε την κατασκευή της σήραγγας του
Καλλίδροµου και των σηράγγων – κοιλαδογεφυρών που αναπτύσσονται στην
Όρθρυ προς ∆οµοκό

•

Επέκταση – εκβάθυνση του λιµανιού της Στυλίδας

•

Ολοκλήρωση των έργων λιµένων Κύµης, Μαντουδίου, Καρύστου και Μαρµαρίου

 Επέκταση και ολοκλήρωση υποδοµών τηλεπικοινωνιών για την ανάπτυξη
εφαρµογών της κοινωνίας της πληροφορίας, για φθηνές και γρήγορες
υπηρεσίες.
 Ολοκλήρωση - βελτίωση του χωροταξικού σχεδιασµού και καθορισµό των
χρήσεων γης – θεσµικές ρυθµίσεις.
 Μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ – εργαλεία ανάπτυξης των ∆ήµων.
 Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων, µε βελτίωση
των αστικών υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών.
 Αναζωογόνηση της υπαίθρου και των οικισµών, µε διαφύλαξη της
ιδιαίτερης ταυτότητας του κάθε τόπου.
 Ενίσχυση του ρόλου, στήριξη και εξέλιξη του Πανεπιστηµίου Στερεάς
Ελλάδας (Λαµία – Λιβαδειά) και των ΤΕΙ Λαµίας (Λαµία – Άµφισσα –
Καρπενήσι) και Χαλκίδας (Χαλκίδα – Θήβα).
 Κάλυψη και εκσυγχρονισµός της κτιριακής υποδοµής - Βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες.
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 Προώθηση σύγχρονης αντίληψης και στήριξη δράσεων πολιτισµού και
αθλητισµού.

Φθιώτιδα

Ευρυτανία

Βοιωτία

Εύβοια

Να αναπτυχθεί κοινωνικά και οικονοµικά η Στερεά Ελλάδα, µε προτεραιότητες :
 Τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής, κτηνοτροφικής,
αλιευτικής και δασικής οικονοµίας.
 Την ανάδειξη και αξιοποίηση των πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων
της Περιφέρειας για τουρισµό 12 µήνες το χρόνο.
 Την προσέλκυση σύγχρονων κλάδων βιοµηχανικής και τεχνολογικής
παρουσίας.
 Την οργάνωση νέων υπηρεσιών εµπορίου, µε σύγχρονες δοµές.

Αυτή η κρίσιµη περίοδος που διανύουµε ως χώρα, συµπίπτει µε την προγραµµατική περίοδο
2007 – 2013 της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι όροι του ανταγωνισµού απαιτούν µια
σύνθετη, αλλά στοχευµένη πολιτική, που θα απαντά στα προβλήµατα της εποχής και θα δίνει
διεξόδους στην τόνωση και ανάπτυξη όλων των τοµέων της περιφερειακής οικονοµίας.
Επιδιώκουµε :
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 Την συνέχιση, κατασκευή και ολοκλήρωση σηµαντικών υποδοµών για την ενίσχυση της
αγροτικής παραγωγής, µε αναδασµούς, µε έργα συγκέντρωσης και διανοµής νερού, µε
αρδευτικά, παράλληλα, αντιπληµµυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, µε παρεµβάσεις
αγροτικού εξηλεκτρισµού και βελτίωσης των συνθηκών καλλιέργειας.
 Την ενίσχυση δράσεων πιστοποίησης και ανάδειξης προϊόντων ποιότητας βιολογικής
γεωργίας και προώθησής τους στις αγορές.
 Τις ρυθµίσεις για επιχειρηµατικό σχεδιασµό και ανασυγκρότηση των συνεταιρισµών.
 Την ενίσχυση µικτών σχηµάτων παραγωγών – µεταποιητών – εµπόρων και στη
δηµιουργία δικτύων προώθησης αγροτικών προϊόντων.
 Την προώθηση, τυποποίηση, ονοµασία προέλευσης κτηνοτροφικών προϊόντων.
 Την εκπόνηση ολοκληρωµένων σχεδίων διαχείρισης βοσκοτόπων.
 Την κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων.
 Την αξιοποίηση των υδατοκαλλιεργειών.
 Την αξιοποίηση και βελτίωση των δασικών προϊόντων.
 Την παροχή διαρκούς στήριξης, µε συµβουλευτική, ενηµέρωση και ενίσχυση των
απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα.
 Τη διαφοροποίηση της βιοµηχανικής βάσης και αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών
για την προσέλκυση κλάδων, όπως η βιοµηχανία περιβάλλοντος, η βιοµηχανία
πολυµέσων, η βιοτεχνολογία, η βιοµηχανία υγείας.
 Τη δηµιουργία Περιφερειακής αγοράς / ∆ιαµετακοµιστικού κέντρου και εµπορικών
πάρκων.
 Την υποστήριξη δοµών και επενδύσεων για την εγκατάσταση οργανωµένων κέντρων
υγείας και φυσικής ζωής, καθώς και προπόνησης – άθλησης.
 Την αξιοποίηση του πολιτιστικού µας τουρισµού, µέσω θεµατικών πάρκων, καινοτοµικών
υπηρεσιών και πολιτιστικών διαφοροποιήσεων.
 Την ανάδειξη, προβολή και τόνωση της επισκεψιµότητας σε χώρους ιστορικής –
αρχαιολογικής – πολιτιστικής κληρονοµιάς, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε
παραδοσιακούς οικισµούς και µνηµεία.
 Τη δικτύωση τουριστικών δραστηριοτήτων – σύνδεση µε διοργάνωση πολιτιστικών
γεγονότων και τοπικών οικοτεχνικών δραστηριοτήτων.

Φωκίδα

Εύβοια

7

Βοιωτία

Ευρυτανία

Να µπει όριο στην ανεργία και να ανοίξουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης :
 Με υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
 Με την, φιλική στο περιβάλλον, αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας.
 Με την επέκταση και τη διάχυση των εφαρµογών της πληροφορικής και των
νέων τεχνολογιών.
 Με την ενίσχυση της δια βίου µάθησης και της διευκόλυνσης της πρόσβασης
στην αγορά εργασίας.
Ο 21ος αιώνας, έχει δηµιουργήσει νέες απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, έχει διαµορφώσει νέες ευκαιρίες.
Η προσαρµογή της επιχειρηµατικότητας στις νέες συνθήκες, το άνοιγµα στην κοινωνία της
γνώσης και η εφαρµογή της τεχνολογίας παντού, πρέπει να γίνουν στρατηγικά εργαλεία
προόδου, ανάπτυξης και ανταγωνισµού. Είµαστε έτοιµοι να δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις για
τη διεύρυνση της αγοράς εργασίας, την αύξηση νέων θέσεων απασχόλησης και την τόνωση του
εισοδήµατος των πολιτών, στοχεύοντας :

 Στην δηµιουργία συνεργασιών µε διεθνείς αγορές, που θα έχουν ενδιαφέρον για τα
τοπικά προϊόντα.
 Στην υποστήριξη και ενίσχυση των επιχειρήσεων για εκσυγχρονισµό της παραγωγής,
προώθηση και προβολή των προϊόντων.
 Στην ενίσχυση για την ανάπτυξη παραγωγικών, µεταποιητικών, εµπορικών, τουριστικών
και αγροτουριστικών πρωτοβουλιών, µε διαρκή ενηµέρωση, εκπαίδευση και
επιµόρφωση.
 Στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού εµπορίου.
 Στην εφαρµογή εξειδικευµένων προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης (τηλεεργασία, τηλε-εκπαίδευση, εγκατάσταση δικτύων φυσικού αερίου, παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών).
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 Στην επιδίωξη δηµιουργίας Τεχνολογικού Πάρκου και προσέλκυση επενδύσεων που θα
συµβάλουν στην ανάπτυξη και διάχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της
καινοτοµίας.
 Στην παροχή υπηρεσιών και στήριξη επαγγελµατικού προσανατολισµού στους νέους.
 Στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, χωροταξικά οργανωµένων, µε την κινητοποίηση δηµόσιων και
ιδιωτικών πόρων.
 Στην έρευνα και αξιοποίηση του άφθονου γεωθερµικού δυναµικού της περιφέρειας.
 Στην επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου σε οικιακές και παραγωγικές δραστηριότητες,
συµπεριλαµβανοµένων και των αστικών µεταφορών.

Βοιωτία

Φθιώτιδα

Να επενδύσουµε στην προστασία του περιβάλλοντος :
 Με την εξυγίανση της βιοµηχανικής παρουσίας και τη δηµιουργία
οργανωµένων χώρων ΒΙΠΕ.
 Με ολοκληρωµένη πολιτική για τη διαχείριση και προστασία των υδάτινων
πόρων.
 Με κάλυψη της περιφέρειας σε αναγκαία έργα για την επεξεργασία των
λυµάτων και τη διαχείριση των απορριµµάτων.
 Με την προστασία των ορεινών όγκων της Στερεάς Ελλάδας και την ανάδειξή
τους σε ενιαίο περιβαλλοντικό πάρκο.
 Με την προστασία των ευαίσθητων περιοχών, των βιοτόπων και τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας.

Η Στερεά Ελλάδα είναι µια περιφέρεια περιβαλλοντικά ευαίσθητη, µε πολλά «ανοιχτά µέτωπα».
Η πίεση που έχει ασκηθεί στο περιβάλλον, εδώ και δεκαετίες, αποτέλεσµα κυρίως της άναρχης
χωροθέτησης των δραστηριοτήτων, αλλά και των καθυστερήσεων σε δράσεις προστασίας, έχει
δηµιουργήσει καταστάσεις που εξίσου πιεστικά απαιτούν ριζικές λύσεις. Είµαστε αποφασισµένοι
να ανατρέψουµε την περιβαλλοντική κατάσταση. Εκείνο που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε είναι
να διαµορφώσουµε ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα µε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς
όρους. Να υλοποιήσουµε αποτελεσµατικά σχέδια δράσης, που θα περιλαµβάνουν στο κέντρο
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τους την υγεία και το περιβάλλον. Και βεβαίως τα οφέλη από τη µετατροπή µιας οικονοµίας που
ρυπαίνει, σε µια οικονοµία που πλουτίζει τη φύση και τον άνθρωπο.
Προγραµµατίζουµε µια ολοκληρωµένη πολιτική για το περιβάλλον, που επιβάλλεται να ξεκινήσει
από την σωστή χωροταξική οργάνωση και να συνδυαστεί µε την συνολική τουριστική, αγροτική
και βιοµηχανική ανάπτυξη, αλλά και µε την περιβαλλοντική αναβάθµιση των οικισµών. ∆ίνουµε
ιδιαίτερη έµφαση :

 Στην θεσµοθέτηση, δηµιουργία και λειτουργία Βιοµηχανικών Περιοχών και Πάρκων.
 Στην οριοθέτηση ζωνών λατοµικής και µεταλλευτικής δραστηριότητας.
 Στην διεύρυνση και εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας.
 Στην προώθηση «καθαρών» τεχνολογιών.
 Στην εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης υδάτινων πόρων και λεκανών
απορροής (παρακολούθηση της ποσότητα και ποιότητα των νερών, προστασία από την
υπεράντληση, διατήρηση και εµπλουτισµός των αποθεµάτων).
 Στην προστασία των εδαφών από διαβρωτικά φαινόµενα και πρόληψη της
ερηµοποίησης.
 Στην προστασία του δασικού πλούτου, µε διατήρηση και αειφορική διαχείριση των
δασικών οικοσυστηµάτων, αναδασώσεις και έργα ορεινής υδρονοµίας.
 Στην κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας σε έργα διαχείρισης απορριµµάτων και
συλλογής – επεξεργασίας λυµάτων.
 Στην αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων σε ορεινές περιοχές και σε έργα
αντιπληµµυρικής προστασίας.
 Σε δράσεις για την ενίσχυση «πράσινης συνείδησης», για περιορισµό της ρύπανσης από
ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
 Στην λήψη και εφαρµογή ειδικών µέτρων για περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, και
για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας.
 Στην πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, αξιοποιώντας τις εφαρµογές
της σύγχρονης τεχνολογίας.

Φωκίδα

Εύβοια
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Φθιώτιδα

Ευρυτανία

Να διαµορφωθεί και να εδραιωθεί κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή
 Με την ολοκλήρωση και αναβάθµιση των δοµών υγείας για τη δηµιουργία
υγειονοµικά αυτόνοµης περιφέρειας.
 Με την µέριµνα για ισότιµη πρόσβαση των ευπαθών οµάδων πληθυσµού στην
οικονοµική και κοινωνική ζωή του τόπου.
 Με την κατασκευή και λειτουργία µονάδων πρόνοιας και κέντρων παροχής
ολοκληρωµένης κοινωνικής προστασίας.

Είναι πραγµατικότητα πως όλες οι αλλαγές που γίνονται σε κοινωνικό, οικονοµικό, δηµογραφικό
και πολιτισµικό επίπεδο, επηρεάζουν άµεσα τους τοµείς της υγείας και πρόνοιας. Και οι
παρεµβάσεις στους τοµείς αυτούς, είναι στην ουσία, άσκηση κοινωνικής ευθύνης.

Η Στερεά Ελλάδα και η χώρα µας, θα πρέπει να αναζητά νέες στρατηγικές στην υγειονοµική
περίθαλψη και την κοινωνική φροντίδα για να διασφαλιστεί η ισότιµη πρόσβαση των πολιτών
απέναντι στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Με τις προτάσεις µας στοχεύουµε να δηµιουργηθεί
ένα πλήρες πλέγµα κοινωνικής προστασίας για κάθε πολίτη, κάθε κοινωνική οµάδα, κάθε
περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. ∆ίνουµε προτεραιότητα :

 Στην αναβάθµιση και βελτίωση του κτιριακού, τεχνολογικού και επιστηµονικού
εξοπλισµού των δοµών του ΕΣΥ.
 Στην ενίσχυση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και στη δικτύωση των
πρωτοβάθµιων δοµών µε τα Γενικά Νοσοκοµεία της Περιφέρειας και τα αντίστοιχα της
Αττικής.
 Στην αξιοποίηση τεχνολογικών µεθόδων και νέων τεχνολογιών.
 Στη δηµιουργία υποδοµής για τη λειτουργία εργαστηρίων δηµόσιας υγείας.
 Στη δηµιουργία κέντρων παροχής ολοκληρωµένης κοινωνικής προστασίας.
 Στην ανάπτυξη ευέλικτων συστηµάτων προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών.
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 Στην κατασκευή βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, κέντρων εξωσχολικής
απασχόλησης παιδιών, κέντρων στήριξης ΑΜΕΑ, κακοποιηµένων γυναικών, λειτουργία
δοµών και προγραµµάτων απεξάρτησης, κ.λ.π.
 Στην εφαρµογή ολοκληρωµένων προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα
διαχείρισης ολικής ποιότητας στους τοµείς της υγείας, της πρόνοιας και της κοινωνικής
αλληλεγγύης.

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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