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ΜΕΛΗ  ΟΜΑΔΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
1. Δήμας Ιωάννης , Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος  για θέματα Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης τεως Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης - Κτηνίατρος 

2. Καράμπελας Κωνσταντίνος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα 

Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, τέως Αντιδήμαρχος αρμόδιος 

για θέματα Πολεοδομίας και Προαγωγής και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας  

3. Φωτίου Σταύρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών  

4. Ιωαννίδου Αγάπη – Γεωπόνος , Προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής 

Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

5. Βαλτά Αθηνά – Τοπογράφος Μηχανικός , Προϊσταμένη του Τμήματος 

Παρακολούθησης – Αξιοποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

6. Μαραζιώτης Άγγελος –Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Μεγάρων, οικονομολόγος 

πρώην ανώτατο Τραπεζικό στέλεχος , (Συντονιστής μέλος της ΕΠΟΑΣΜΕ) 

7. Χαλόφτης Γεώργιος - οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στην αγροτική 

οικονομία, Ειδικός Σύμβουλος Βιοτεχνικού επιμελητηρίου Πειραιά 

Εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της    

Περιφέρειας Αττικής,  

8.   Ραφτόπουλος Δημήτριος Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής 

Κου Βασιλείου 

9. Τσιάμας Απόστολος:  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Σκοπός της Ομάδας εργασίας 

Η σύνταξη Σχεδίου Στρατηγικού 

Σχεδιασμού για την ανάπτυξη του 

Πρωτογενούς Τομέα, ώστε ο Δήμος 

Μεγαρέων και οι όμοροι αυτού να 

υποστηρίξουν για να εφαρμοστούν νέες 

πολιτικές στους : 

•Τομείς της Γεωργίας ,  

•της Κτηνοτροφίας,  

•της Αλιείας και των Δασών 
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Στόχος 

Η δημιουργία κατάλληλων 

υποδομών επιστημονικής 

υποστήριξης των αγροτών και των 

ομάδων αυτών με αντικειμενικό 

σκοπό: 

1.    Την αύξηση στην απασχόληση ,  

2.  Τον εξορθολογισμός στην διαχείριση 

των δασών και των βοσκοτόπων και 

των υδάτινων πόρων ,  
   



   5 

Μεθοδολογία 

Διεργασιακής 

Προσέγγισης: 
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Πλεονεκτήματα 
Δίκτυο μεταφορών και άξονες εύκολης διακίνησης  των 

προϊόντων 

Σημαντική παράδοση στις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα 

και κυρίως στην κτηνοτροφία – πτηνοτροφία 

Διαθεσιμότητα αγροτικών εκτάσεων 

Δίπλα στη μεγάλη αγοράς της Μητροπολιτικής Περιοχής της 

Αθήνας 

Ανεπτυγμένη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα. 

Μέγαρα –Ανάλυση SWOT 

Πρωτογενής Τομέας - Δευτερογενής Τομέας 
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Πλεονεκτήματα 

Θαλάσσιο δίκτυο διανομών – πλησίον στο μεγαλύτερο 

λιμάνι του Πειραιά αλλά και Ελευσίνας, Περάματος 

Μεγαρέων. 

Ύπαρξη της ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ως εναλλακτική μορφή  

ενέργειας. 

Κλιματολογικές συνθήκες 

Ύπαρξη υποστηρικτικών δομών για του Αγρότες. 

Ύπαρξη ικανοποιητικού δικτύου Αγροτικών δομών. 

Πρόσβαση στις υποδομές μεταφορών (Αεροδρόμιο 

«Ελευθέριος Βενιζέλος», Λιμάνι Πειραιά, Ελευσίνας, ΣΚΑ, 

ΠΑΘΕ, Αττική Οδός). 

Ύπαρξη σημαντικών εξωτερικών οικονομιών και 

οικονομιών συγκέντρωσης 

Πρωτογενής Τομέας - Δευτερογενής Τομέας 

Μέγαρα –Ανάλυση SWOT 
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ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Άναρχη δομή και Κατάληψη αγροτικής γης από χρήσεις του 

μεταποιητικού τομέα και κλάδων του τριτογενή τομέα 

(αποθηκεύσεις, χονδρεμπόριο, logistics). 

Έλλειψη Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και 

Χωροθέτησης των περιοχών. 

 Ρύπανση περιβάλλοντος.  

ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ : Δεν υπάρχει τροφοδοσία στην κοινωνία 

της Δ. Δυτικής Αττικής σε αντίθεση , την έχει διασχίσει όλη 

για την τροφοδοσία της Κορινθίας. 

Γραφειοκρατία  

Έλλειψη οργανωμένων βιομηχανικών, βιοτεχνικών, 

υποδομών (ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ, Οργανωμένων Χώρων Υποδοχής 

Δραστηριοτήτων). 

Μέγαρα –Ανάλυση SWOT 
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Αρνητικές εξωτερικές οικονομίες, που οφείλονται στην 

κυκλοφοριακή συμφόρηση, στη σύγκρουση των χρήσεων 

γης, στη ρύπανση, στις δυσκολίες επέκτασης των μονάδων. 

Γειτνίαση με μη συμβατές και πολλές φορές 

αλληλοσυγκρουόμενες χρήσεις γης (κατοικία, πρωτογενής, 

αρχαιολογικοί χώροι). 

Χαμηλή παρουσία τοπικής επιχειρηματικότητας σε σχέση 

με το μέγεθος και τη δυναμικότητα του δευτερογενή τομέα. 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Μέγαρα –Ανάλυση SWOT 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
Αξιοποίηση της γειτνίασης με ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα 

της Αθήνας για την ανάπτυξη καινοτόμων καλλιεργειών, 

παραγωγή προϊόντων ονομασίας προέλευσης, καλλιεργειών 

υπό κάλυψη, εκσυγχρονισμός παραγωγής και οργάνωση 

κτηνοτροφίας- πτηνοτροφίας-αλιείας. 

Αξιοποίηση της μεγάλης αγοράς της Μητροπολιτικής 

Περιοχής της Αθήνας. 

Αξιοποίηση της συγκέντρωσης υποδομών και υπηρεσιών της 

Δυτικής Αττικής για ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου. 

Δυνατότητες δημιουργίας ειδικών Οργανωμένων Περιοχών 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων που συνδυάζονται 

με τον Πρωτογενή Τομέα (Αγροτουρισμός, Πολιτιστικές 

δραστηριότητες, Αναψυχή). 

Μέγαρα –Ανάλυση SWOT 
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Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης νεανικού πληθυσμού. 

Χαμηλός αριθμητικά πληθυσμός ενασχόλησης με τον 

αγροτικό τομέα 

Δυνατότητα ανάδειξης περιοχών Προωθητικών 

Δραστηριοτήτων (εξαγωγικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις 

υψηλής τεχνολογίας). 

Δυνατότητα δημιουργίας Τοπικών Παραγωγικών 

Κυκλωμάτων και Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της 

περιοχής. 

Αξιοποίηση των σημαντικών υποδομών μεταφορών. 

Μέγαρα –Ανάλυση SWOT 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
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ΑΠΕΙΛΕΣ 
Ένταση της εγκατάλειψης του πρωτογενή λόγω «δυσκολιών» των 

επαγγελμάτων του, υψηλότερων και πιο εύκολων αποδόσεων του 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα (έσοδα από πωλήσεις οικοπέδων-

αγροτεμαχίων και εισοδήματα από ενοικιάσεις γης, απαλλοτρίωσης ). 

Ένταση της πίεσης του μεταποιητικού - τριτογενή τομέα για 

επέκταση στη Δυτική Αττική, λόγω νέων αναγκών σε χώρους και 

λόγω των νέων έργων υποδομών στις μεταφορές. 

Δημιουργία σοβαρής περιβαλλοντικής απειλής για την επαρχεία 

Μεγαρίδας και την Αττική λόγω της συρρίκνωσης της χρήσης 

αγροτικής γης. 

Ανάπτυξη ρυπογόνων υποδομών (ΕΛΠΕ) 

Υψηλός αριθμός επιστημόνων ανέργων και απομάκρυνση κατά την 

τελευταία 30ετία από την καλλιέργεια της γής.  

Μέγαρα –Ανάλυση SWOT 
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Υπερσυγκέντρωση άναρχων δραστηριοτήτων του 

μεταποιητικού τομέα χωρίς ομοιογένεια και ένταση των 

αρνητικών εξωτερικών οικονομιών. 

Δημιουργία κοινωνικών εντάσεων και αδυναμία 

εξασφάλισης της κοινωνικής συναίνεσης για την 

αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. 

Άναρχη συγκέντρωση δραστηριοτήτων στις περιοχές 

των μεγάλων έργων μεταφορών (κατά μήκος της Δυτικής 

Αττικής Οδού, περιμετρικά του Εμπορευματικού Κέντρου 

του ΟΣΕ κ.λπ.). 

Μέγαρα –Ανάλυση SWOT 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
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Μέγαρα –Ανάλυση SWOT 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Πίνακας 6β. Αριθμός απασχολουμενων στο σύνολο των εκμεταλλευσεων, κατά κατηγορία, ημέρες απασχόλησης, περιφέρεια και νομό

Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2013

Απασχο-

λούμενοι

Ημέρες 

εργασίας

Απασχο-

λούμενοι

Ημέρες 

εργασίας

Απασχο-

λούμενοι

Ημέρες 

εργασίας

Απασχο-

λούμενοι

Ημέρες 

εργασίας

00 00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 1218274 116681559 25014 5162620 895610 12483833 769802 2518368

51 00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 44064 2431161 3536 867032 29687 355663 13679 44363

51 A3 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6360 578035 1659 515292 4408 88797 2920 2636

51 A4 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9408 551223 370 58834 5656 73238 3739 19841

Μόνιμοι εργάτες (τακτικά 

απασχολούμενοι)
Εποχικοί εργάτες

Λοιποί (Αλληλοβοήθεια 

και κατ'αποκοπή)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ

Κάτοχοι και μέλη της 

οικογένειάς τους, που 

εργάστηκαν στην 

εκμετάλλευση
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Είναι εμφανές ότι οι βασικοί άξονες ενδιαφέροντος και 

δράσης των αντίστοιχων Ο.Τ.Α. της Δυτικής Αττικής 

είναι οι παρακάτω: 

Α :   Βελτίωση Αγροτικών Υποδομών. 

Β :   Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Δια βίου Μάθηση, 

Αγροτικού Πληθυσμού (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς) 

της Δυτικής Αττικής. 

Γ :   Ανάδειξη, Προβολή και Ανάπλαση χώρων 

Ιδιαίτερου Φυσικού κάλλους και ξεχωριστής 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Δ:   Προστασία Περιβάλλοντος, πολιτικές μείωσης των 

συνεπειών της κλιματικής Αλλαγής. 
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Ε: Αγροτικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενης Γεωγραφικής 

Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) και Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων 

(Ι.Π.Π.) της Δυτικής Αττικής 

Ε: Ανάπτυξη αγροκτημάτων και δομών ολοκληρωμένης 

διαχείρησης.  

ΣΤ:  Διάθεση προϊόντων – Δημιουργία Ομάδα κτηνοτρόφων με 

καθετοποιημένη μορφή λειτουργίας = Δηλαδή συσκευασία 

τυποποίηση και διάθεση πώληση των προϊόντων 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Σε υλοποίηση βασικής στρατηγικής του Δήμου για  στήριξη 

της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με τις 

σύγχρονες επιταγές της επιστήμης της τεχνολογίας και της 

αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τους Άξονες προτεραιότητας 

του ΠΑΑ, τη RISE και με τη στήριξη και συνεργασία με την 

ΠΕΔΑ και τους τοπικούς φορείς προχωρήσαμε στην 

καταγραφή των προτεραιοτήτων μας για τη σταδιακή 

υλοποίηση τους επικεντρωνόμενοι στους παραπάνω 

βασικούς στόχους:  

Εκπαίδευση 

Καινοτομία 

Υποδομές 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τον πρώτο μας στόχο αξιολογώντας 

και τα όσα αναφέρονται στο νόμο 4277/14 αρθρο9 παρ. 3.2 

για προώθηση και δημιουργία Τεχνολογικού πάρκου με 

ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καταβάλουμε 

συντονισμένες ενέργειες για την ίδρυση και τη δημιουργία 

αυτού στη περιοχή των Μεγαρων. Συγκεκριμένα μεριμνούμε 

σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ για την 
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Αξιοποίηση του κτηρίου της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

(ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ) ΣΤΗ 21,750 στρ. 

στη θέση «λάκκα Καλογήρου» Δήμου Μεγαρέων ΑΠΟ 

ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΠΑΡΚΟ 

Ως Πυλώνας 

Εκπαίδευσης και 

Επιμόρφωσης των 

Αγροτών Ως Θερμοκοιτίδα 

Καινοτομίας και 

Εργαστηριακών 

δοκιμών 

Ως Θερμοκοιτίδα 

Στήριξης Νέων 

Αγροτών, cluster,  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
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Σε στενή συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτάνεως αναδείχτηκε 

ως πρώτης προτεραιότητας  ανάγκη η διενέργεια δυο 

ερευνών. Μια εδαφολογική και μια υδρολογική. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
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 Έγκριση Μελέτης αξίας 200.000€ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

(ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ) ΣΤΗ 21,750 στρ. στη θέση «λάκκα 

Καλογήρου» Δήμου Μεγαρέων ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΠΑΡΚΟ 

 Έγκριση για ανασύνταξη και επικαιροποίηση μελέτης  αντιπλημμυρικής 

προστασίας Μεγάρων (ρέμα έξω καμάρες και κατασκευής φράγματος 

ανάσχεσης εγγειοβελτιωτικών έργων) αξίας 300.000€ για αγροτική 

εκμετάλλευση .  

 Εδαφολογική μελέτη γεωργικών εδαφών της λεκάνη Δήμου Μεγαρέων 

αξίας 25.000€ και Μελέτη 27.000€ διαχείρισης υδάτινων πόρων  σε 

συνεργία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ στα 

Εμβληματικά έργα αναφοράς 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! 
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Ερωτήσεις 
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