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Εισαγωγή – Προοίμιο
Η περιοχή της Δυτικής Αττικής παρουσιάζει σωρευμένα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά προβλήματα.
Σε αυτή συγκεντρώνεται το σύνολο της βαριάς βιομηχανίας της χώρας (2 διυλιστήρια, 2 ναυπηγεία, 2
χαλυβουργίες, 2 τσιμεντοβιομηχανίες, Ρεβυθούσα και η μοναδική ΧΥΤΑ - ΧΩΜΑΤΕΡΗ της Δυτικής Αττικής) αλλά και
ένα πλήθος μικρότερων ιδιαίτερα όμως ρυπογόνων και επικινδύνων επιχειρήσεων (οδηγία SEVEZZO).

Επιπρόσθετα, δέχεται καθημερινώς περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους από άλλες περιοχές, με ότι αυτό
συνεπάγεται τόσο για την κυκλοφοριακή συμφόρηση όσο και για τη ρύπανση.

Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής θέτει ως πρώτη προτεραιότητα και στόχο την ανατροπή αυτού του
μοντέλου και τη διασφάλιση ισόρροπης ανάπτυξης και των τριών τομέων της οικονομίας.
Οι γενικότεροι στόχοι του Αναπτυξιακού Σχεδίου που συνέταξε η Περιφερειακή Ενότητα είναι οι εξής:
- Ενίσχυση του Πρωτογενούς Τομέα.
- Προστασία και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των βασικών

και κοινωνικών υποδομών .
- Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και ενίσχυση της απασχόλησης.
- Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση των ορεινών όγκων και των αγροτικών περιοχών της Δυτικής Αττικής.
- Διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.
- Προστασία και ανάδειξη των παράκτιων περιοχών.

Για το σκοπό αυτό και με εντολή του δημάρχου Μεγάρων κο Γρ. Σταμούλη συστάθηκε ομάδα εργασίας, η οποία
κλήθηκε να αποτυπώσει την παρούσα κατάσταση της περιοχής, τις ανάγκες της, τις αδυναμίες της, τις ευκαιρίες της
και στη συνέχεια να διερευνήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσα από το πρόγραμμα ΣΕΣ (Νέο ΕΣΠΑ, ΠΑΑ και
Περιφέρειας).

Τα μέλη της ομάδας που συμμετείχαν:

 ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αντιδήμαρχος, Κτηνιάτρος

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΑΜΑΣ: Διευθυντής ΔΑΟΚ Αττικής

 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : Αντιδήμαρχος, Ιατρός

 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Συνεργάτης Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Μηχανικός

 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ: Προϊστάμενη τμήματος Αγροτικού τομέα, Γεωπόνος

 ΒΑΛΤΑ ΑΘΗΝΑ: Υπεύθυνη Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεγαρέων, Μηχανικός

 ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ : Εντεταλμένος Σϋμβουλος Δήμου Μεγαρέων, Τραπεζικός

 ΧΑΛΟΦΤΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ : Σύμβουλος Β.Ε.Π. για θέματα ΣΕΣ, Οικονομολόγος

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από την ομάδα αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα:
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Σκοπός της ομάδας εργασίας ήταν να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του πρωτογενή και δευτερογενή
τομέα στην περιοχή.

Προϋποθέσεις που θα καταστήσουν βιώσιμη λύση από κάθε πλευρά (υποδομές, πόροι, επιστημονική υποστήριξη)
για τους νέους της ευρύτερης περιοχής Μεγαρίδος που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή αλλά και τον
δευτερογενή τομέα.

Ανάλυση SWOT με κατάτμηση σε :
1. Πρωτογενή

2. Δευτερογενή

Αντίστοιχα προ ελέγχου έχει συμπεριληφθεί και η RISE 3 της Δυτικής ΑΤΤΙΚΗΣ όπως εκπονήθηκε από την
Περιφέρεια Αττικής.
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Πρωτογενής Τομέας
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Δίκτυο μεταφορών και άξονες εύκολης
διακίνησης  των προϊόντων

2. Σημαντική παράδοση στις δραστηριότητες του
πρωτογενή τομέα και κυρίως στην κτηνοτροφία,
πτηνοτροφία.

3. Διαθεσιμότητα αγροτικών εκτάσεων
4. Ύπαρξη της μεγάλης αγοράς της

Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας
5. Ανεπτυγμένη γεωργική και κτηνοτροφική

δραστηριότητα.
6. Θαλάσσιο δίκτυο διανομών – πλησίον λιμένος

Πειραιά αλλά και Ελευσίνας, Περάματος
Μεγαρέων.

7. Ύπαρξη της ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ως εναλλακτική μορφή
ενέργειας.

8. Κλιματολογικές συνθήκες
9. Ύπαρξη υποστηρικτικών δομών για του Αγρότες.
10. Ύπαρξη ικανοποιητικού δικτύου Αγροτικών

δομών.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

1. Άναρχη δομή και Κατάληψη αγροτικής γης από
χρήσεις του μεταποιητικού τομέα και κλάδων του
τριτογενή τομέα (αποθηκεύσεις, χονδρεμπόριο,
logistics).

2. Έλλειψη Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και
Χωροθέτησης των περιοχών.

3. Ρύπανση περιβάλλοντος.
4. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ : Δεν υπάρχει τροφοδοσία στην

κοινωνία της Δυτικής Αττικής σε αντίθεση η
ενέργεια της Ρεβυθούσας διοχετεύεται στην
Κορινθία.

5. Γραφειοκρατία

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

1. 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 και αλιείας.

2. Αξιοποίηση της μεγάλης αγοράς της
Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας.

3. Αξιοποίηση της συγκέντρωσης υποδομών και
υπηρεσιών της Δυτικής Αττικής για ενίσχυση
της εξωστρέφειας του κλάδου.

4. Δυνατότητες δημιουργίας ειδικών
Οργανωμένων Περιοχών Αγροτικής
Ανάπτυξης.

5. Δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων που
συνδυάζονται με τον Πρωτογενή Τομέα
(Αγροτουρισμός, Πολιτιστικές
δραστηριότητες, Αναψυχή).

6. Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης νεανικού
πληθυσμού.

7. Χαμηλός αριθμητικά πληθυσμός ενασχόλησης
με τον αγροτικό τομέα

ΑΠΕΙΛΕΣ

1. Ένταση της εγκατάλειψης του πρωτογενή τομέα
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 ).

2. Ένταση της πίεσης του μεταποιητικού - τριτογενή
τομέα για επέκταση στη Δυτική Αττική λόγω νέων
αναγκών σε χώρους και λόγω νέων έργων
υποδομών στις μεταφορές.

3. Δημιουργία σοβαρής περιβαλλοντικής απειλής για
την επαρχεία Μεγαρίδας και γενικότερα της
ευρύτερης περιοχής της Αττικής λόγω της
συρρίκνωσης της χρήσης αγροτικής γης.

4. Ανάπτυξη ρυπογόνων υποδομών (ΕΛΠΕ)
5. Υψηλά επίπεδα ανεργίας του επιστημονικού

κόσμου λόγο της συνεχής απομάκρυνσης ιδιαίτερα
κατά την τελευταία 30ετία από την καλλιέργεια της
γης.
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Δευτερογενής Τομέας
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Πρόσβαση στις υποδομές μεταφορών
(Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», Λιμάνι
Πειραιά, Ελευσίνας, ΣΚΑ, ΠΑΘΕ, Αττική Οδός).

2. Ύπαρξη σημαντικών εξωτερικών οικονομιών και
οικονομιών συγκέντρωσης.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

1. Έλλειψη οργανωμένων βιομηχανικών,
βιοτεχνικών υποδομών (ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ,
Οργανωμένων Χώρων Υποδοχής Δραστηριοτήτων).

2. Αρνητικές εξωτερικές οικονομίες που οφείλονται
στην κυκλοφοριακή συμφόρηση στη σύγκρουση
των χρήσεων γης, στη ρύπανση, στις δυσκολίες
επέκτασης των μονάδων.

3. Γειτνίαση με μη συμβατές και πολλές φορές
αλληλοσυγκρουόμενες χρήσεις γης (κατοικία,
πρωτογενής, αρχαιολογικοί χώροι).

4. Χαμηλή παρουσία τοπικής επιχειρηματικότητας σε
σχέση με το μέγεθος και τη δυναμικότητα του
δευτερογενή τομέα.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

1. Δυνατότητα ανάδειξης περιοχών μέσω
Προωθητικών Δραστηριοτήτων (εξαγωγικές
επιχειρήσεις, επιχειρήσεις υψηλής
τεχνολογίας).

2. Δυνατότητα δημιουργίας Τοπικών
Παραγωγικών Κυκλωμάτων και
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της περιοχής.

3. Αξιοποίηση των σημαντικών υποδομών
μεταφορών.

ΑΠΕΙΛΕΣ

1. Αύξηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
2. Υπερσυγκέντρωση άναρχων δραστηριοτήτων του

μεταποιητικού τομέα χωρίς ομοιογένεια και
αύξηση των αρνητικών εξωτερικών οικονομιών.

3. Δημιουργία κοινωνικών εντάσεων και αδυναμία
εξασφάλισης της κοινωνικής συναίνεσης για την
αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

4. Άναρχη συγκέντρωση δραστηριοτήτων στις
περιοχές των μεγάλων έργων μεταφορών (κατά
μήκος της Δυτικής Αττικής Οδού, περιμετρικά του
Εμπορευματικού Κέντρου του ΟΣΕ κ.λπ.).



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (Επαρχία Μεγαρίδος)

Ομάδα εργασίας Σελίδα 9

Η ανάλυση SWOT της Δυτικής Αττικής, ειδικά για την Προτεραιότητα 1, περιορίζεται στην επαναδιατύπωση των
χαρακτηριστικών του Ελληνικού συστήματος παραγωγής «Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας» χωρίς επιμέρους
εξειδίκευση και προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του πρωτογενή τομέα. Το κενό αυτό θα μπορούσε να καλυφθεί
αξιοποιώντας τις δεκατρείς Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης αλλά και την  Εθνική Στρατηγική της
Έξυπνης Εξειδίκευσης, οι οποίες θα μπορούσαν να  αποτελέσουν σημαντικές εισροές για την κατάρτιση της
ανάλυσης SWOT

Ανάλυση με μεγαλύτερη εξειδίκευση σύμφωνα με τη RISE 3 (ακολουθεί συγκεντρωτική λίστα προτεραιοτήτων
και στην συνέχεια η διεξοδική ανάλυση τους):
 1ης Προτεραιότητας «Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία

και τις αγροτικές περιοχές»
 2ης Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της

βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων»
 3ης Προτεραιότητας «Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη

γεωργία
 4ης Προτεραιότητας «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από

τη γεωργία και τη δασοκομία
 5ης Προτεραιότητας «Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς μία

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους
τομείς της γεωργίας και των τροφίμων

 6ης Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

1ης Προτεραιότητας «Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη
δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές»

Η 1η Προτεραιότητα συνδέεται άμεσα με τον κεντρικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την επίτευξη μιας
ανάπτυξης έξυπνης («smart»), διατηρήσιμης («sustainable») και χωρίς αποκλεισμούς ( «inclusive»).
Ιδίως ο στόχος της «έξυπνης» οικονομίας αναφέρεται στις αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την
έρευνα και την καινοτομία, που αποτελούν κεντρική επιδίωξη της 1ης Προτεραιότητας, καθώς αντικείμενο αυτής
είναι:
η προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές,
με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:
α) προώθηση της καινοτομίας και της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές
β) ενίσχυση των δεσμών μεταξύ γεωργίας, δασοκομίας, έρευνας και καινοτομίας
γ) προώθηση της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της γεωργίας

Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι στους οποίους αναμένεται να συμβάλλει η ΚΓΠ (Κοινής Γεωργικής Πολιτικής) είναι:
 Η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας
 Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και η δράση για το κλίμα
 Η ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών
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H υφιστάμενη κατάσταση, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT της εικόνας του επιπέδου Εκπαίδευσης των
Αγροτών στη χώρα καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Αναφορικά με την ανάπτυξη, την μετάδοση και την διάχυση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στον αγροτικό
τομέα, εμφανίζονται ελλείψεις στην χώρα μας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των ελληνικών αγροτικών
εκμεταλλεύσεων αλλά και εξαιτίας ανεπαρκειών που εμφανίζει ο μηχανισμός σύνδεσης της έρευνας με τις
παραγωγικές διαδικασίες και τους επιχειρηματικούς φορείς της χώρας.

Στον παρακάτω Πίνακα καταγράφεται το σύνολο των επιχειρήσεων που ακολουθούν ολοκληρωμένη διαχείριση :
Πιστοποιημένες Επιχειρήσεις / Εκμεταλλεύσεων για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στη Φυτική
Παραγωγή

Πίνακας 1.1. Επίπεδο εκπαίδευσης Επικεφαλής αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα
και την ΕΕ-27, 2010 - Δείκτης CI24

Πηγή: Eurostat, Farm Structure Survey, 2010



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (Επαρχία Μεγαρίδος)

Ομάδα εργασίας Σελίδα 11

1.1 Πλεονεκτήματα για τη Δυτική Αττική
1. Ευνοϊκές κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες που ευνοούν την παραγωγή υψηλής ποιότητας

πρώτων υλών και πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων υψηλής διαθρεπτικής αξίας
2. Αξιόλογες υποδομές κατάρτισης
3. Πρόσφατη ανάπτυξη υποδομών για την ορθολογική διαχείριση της ελληνικής γεωργίας
4. Συνεχής διάδοση και αυξανόμενη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που

ευνοούν την προώθηση καινοτόμων μέτρων και την μεταφορά γνώσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για
την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγικότητας και βιωσιμότητας

5. Η οικονομική κρίση και η διέξοδος στον πρωτογενή τομέα
6. Πλησίον στην μεγαλύτερη αγορά της χώρας (Αθήνας και Πειραιά)
7. Πλησίον στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
8. Εύκολη ανάπτυξη, παρακολούθηση καινοτόμων και πιλοτικών εφαρμογών στον Αγροτικό τομέα
9. Υπερ συγκέντρωση των ερευνητικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων στην Αττική

1.2 Αδυναμίες
1. Έλλειψη εθνικών προτεραιοτήτων και ενιαίας στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και

Καινοτομία (ΕΤΑΚ) με βάση τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας
2. Μη επαρκείς συνέργειες των εθνικών πολιτικών για την ενσωμάτωση της καινοτομίας και την προώθηση

της γνώσης στην αγροτική ανάπτυξη και μη επαρκής έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας και της
γνώσης στην αγροτική ανάπτυξη

3. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε συνδυασμό με την έλλειψη σχετικής κουλτούρας σε κοινωνία-πολιτεία-
παραγωγικό σύστημα διατηρούν σε χαμηλό επίπεδο τις επενδύσεις και τη συμμετοχή σε αντίστοιχες
δράσεις έρευνας και καινοτομίας

4. Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες στηρίζονται στη μεταφορά ώριμης τεχνολογίας από το εξωτερικό
και όχι στην έρευνα και ανάπτυξη με συνέπεια τη μικρή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη συνολική
εθνική δαπάνη για την έρευνα

5. Κατακερματισμός δημόσιων ερευνητικών υποδομών και μειωμένα κίνητρα για την προσέλκυση ερευνητών
6. Ελλιπείς δράσεις δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης στη γεωργία
7. Χαμηλός βαθμός μεταφοράς τεχνολογίας, κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών, παραγωγής και εξαγωγής νέων

καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Δυτικής Μακεδονίας - Θράκης 420.369,11 18.384 699.023,14 41.728

Δυτικής Αττικής 61.910,25 765 110.626,47 1.437

Βορείου Αιγαίου 164.365,30 5.281 220.536,90 6.958

Δυτικής Ελλάδας 147.849,43 5.276 266.690,93 6.909

Δυτικής Μακεδονίας 199.787,61 3.888 244.796,62 4.215

Ηπείρου 4.833,30 218 4.833,30 218
Θεσσαλίας 916.643,12 18.121 1.039.569,84 22.559

Ιονίων Νήσων 25.198,05 953 25.198,05 953

Κεντρικής Μακεδονίας 1.467.892,63 40.044 2.336.094,04 66.082
Κρήτης 288.225,30 12.605 325047,73 * 22.228
Νοτίου Αιγαίου 6.875,90 583 6.875,90 581

Πελοποννήσου 463.354,21 13.703 503.637,26 15.274

Στερεάς Ελλάδας 237.972,66 5.124 259.179,26 6.463

ΣΥΝΟΛΟ 4.405.276,86 124.945 6.042.109,43 195.605

Πηγή: Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), Τελευταία ενημέρωση:
18.12.2014
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1.3 Ευκαιρίες
1. Η έμφαση που δίνεται στην προώθηση της μεταφοράς γνώσης και στην καινοτομία στο πλαίσιο της

αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Αναμένεται σημαντική αύξηση των κονδυλίων που θα διατεθούν για την έρευνα στον γεωργικό τομέα

2. Οι πρόσθετες ενισχύσεις από την ΕΕ για «συμπράξεις καινοτομίας» μεταξύ ερευνητικών κέντρων,
πανεπιστημίων, γεωργών, ομάδων παραγωγών, μεταποιητικών βιομηχανιών, αλυσίδων διακίνησης και των
καταναλωτών

3. Η δυνατότητα συγκρότησης εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική
ανάπτυξη, εναρμονισμένης με διεθνείς και εθνικές καλές πρακτικές για την βιώσιμη ανάπτυξη της
γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας και της δασοπονίας

4. Αξιοποίηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας για την ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος
και την καλύτερη δυνατή διάχυση της γνώσης, με απώτερο στόχο την έξυπνη, βιώσιμη και ισόρροπη
διαχείριση του δασικού πλούτου της χώρας

5. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών για την ανάδειξη πιστοποιημένων, ποιοτικών και καινοτόμων
προϊόντων

6. Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ ως καινοτόμων υποδομών για την προαγωγή της αειφόρου αγροτικής
ανάπτυξης και την βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό και
παραγωγικό χάρτη

7. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της
εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς

1.4 Απειλές
1. Επιδείνωση των επιπέδων φτώχειας και ραγδαία αύξηση της ανεργίας και του μεταναστευτικού ρεύματος

εκτός Ελλάδας, κυρίως του νέου επιστημονικού δυναμικού (brain drain)
2. Ανασταλτική λειτουργία της οικονομικής ύφεσης στην διαθέσιμη ρευστότητας κεφαλαίων και στις ιδιωτικές

και δημόσιες καινοτόμες επενδύσεις, που απαιτούν ανάληψη ρίσκου

2ης Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της
βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων»

Τον στόχο αυτό η προτεραιότητα 2 τον προσεγγίζει δίνοντας έμφαση σε δύο τομείς:

• διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά
διαρθρωτικά προβλήματα, κυρίως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με χαμηλό βαθμό συμμετοχής στην
αγορά, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με προσανατολισμό στην αγορά σε συγκεκριμένους τομείς και των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων που χρειάζεται να διαφοροποιηθούν ως προς τη γεωργία

• διευκόλυνση της ανανέωσης των γενεών στο γεωργικό τομέα

Μια τέτοια στρατηγική προτείνουμε να στοχεύει επιχειρήσεις με παραγωγικά και χωροταξικά κριτήρια. Οι
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πλεονέκτημα το χαμηλό κόστος για την υψηλή ποιότητα στα συμβατικά βιομηχανικά επίπεδα
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εισαγομένων (σε τοπικό επίπεδο) ανταγωνιστικών προϊόντων (π.χ. γεωργία σε νησιά, απομακρυσμένες
περιοχές, ορεινές περιοχές, κ.λπ.)

Η 2η προτεραιότητα θα πρέπει να μεγιστοποιήσει τις συνέργειές της με τις άλλες προτεραιότητες και ιδιαίτερα με
τις εγκάρσιες προτεραιότητες 1 «προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη
δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές» και 5 «προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της
μεταστροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του
κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας». Ενδεικτικά, το παρακάτω σχήμα 1, δείχνει
μια τέτοια διαδικασία.

Σχήμα 1: Παράδειγμα συνεργειών προτεραιότητας 2 με τις άλλες προτεραιότητες

2.1 Πλεονεκτήματα για τη Δυτική Αττική
1 Σημαντική παραγωγική θέση σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα και στα προϊόντα Μεσογειακής Διατροφής σε

επίπεδο ΕΕ, (πχ. Ελιά, μέλι, σιτηρά, κηπευτικά, αρωματικά )
2 Η αγροτική παραγωγή συμβάλλει σημαντικά στις εθνικές εξαγωγές
3 Σημαντική θέση του αγροτικού και διατροφικού τομέα στην εθνική οικονομία
4 Ευνοϊκές φυσικές συνθήκες παραγωγής
5 Πίστη των καταναλωτών στα Ελληνικά προϊόντα
6 Διαφαινόμενη επιστροφή νέων στη γεωργία

2.2 Αδυναμίες
1 Το κόστος παραγωγής γεωργικών προϊόντων είναι αδικαιολόγητα υψηλό και αποδυναμώνει την

ανταγωνιστική θέση της ελληνικής γεωργίας σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και κυρίως αυτά που
παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα

2 Χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας στον γεωργικό τομέα
3 Χαμηλός σχηματισμός ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου στον γεωργικό τομέα
4 Αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων

ΜΕΤΡΑ:

Άρθρο 15: Δράσεις
μεταφοράς γνώσεων και
ενημέρωσης

Άρθρο 16 Συμβουλευτικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες
διαχείρισης γεωργικής
εκμετάλλευσης, κ.λπ

Άρθρο 18: Επενδύσεις σε
υλικά στοιχεία του
ενεργητικού

Άρθρο 20: Ανάπτυξη
γεωργικών εκμεταλ-
λεύσεων και επιχειρήσεων

Άρθρο 29: Ενισχύσεις για τη
γεωργία, το περιβάλλον και
κλίμα

Άρθρο 31: Natura 2000 και
ενισχύσεις βάσει της
οδηγίας πλαισίου για τα
ύδατα
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Καινοτομία-Έρευνα
Ποικιλίες-πρακτικές
(resilience agriculture)

5η Προτεραιότητα
Ανθεκτικότητα στην
αλλαγή κλίματος
(resilience agriculture)
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5 Έλλειψη ρευστότητας και πίστης ιδιαίτερα μετά την ύφεση, φορολογία
6 Μεταβλητότητα των τιμών σημαντικών αγροτικών προϊόντων
7 Διαρθρωτικές αδυναμίες: Μέγεθος εκμεταλλεύσεων
8 Διαρθρωτικές αδυναμίες: Ανθρώπινο δυναμικό
9 Χαμηλό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και εφαρμογών
10 Ελλείψεις στους ελεγκτικούς και ρυθμιστικούς φορείς

2.3 Ευκαιρίες
1 Τα συνεχή περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή στον αγροτροφικό τομέα θα

στρέψουν τους καταναλωτές σε Ελληνικά, τοπικά και αναγνωρίσιμα προϊόντα και θα διευρύνουν τις τοπικές
αγορές επώνυμων παραγωγών.

2 Αυξανόμενη προσφορά και ζήτηση για Ελληνικά και υγιεινά προϊόντα
3 Τα νέα εργαλεία εγγυοδοσίας και διαχείρισης κινδύνων μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα ρευστότητας,

αλλά και η μεγάλη αμφισβήτηση για την εφαρμογή τους.
4 Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο δημιουργούν ευκαιρίες για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας

υποδομών για τη διαχείριση της ελληνικής γεωργίας
5 Νέα εργαλεία υποστήριξης των παραγωγών, πληροφόρησης και διασύνδεσης
6 Η διάδοση της συμβολαιακής γεωργίας
7 Διασύνδεση τουρισμού με τη μαγειρική και πολιτιστική παράδοση και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα
8 Διαφαινόμενη επιστροφή νέων στη γεωργία

2.4 Απειλές

1 Περαιτέρω επιδείνωση των στοιχείων κόστους εισροών της γεωργικής
παραγωγής

2 Κίνδυνος απώλειας αυτάρκειας σε βασικά αγροτικά προϊόντα

3ης Προτεραιότητας «Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη
γεωργία

Η προτεραιότητα αυτή δίνει έμφαση σε δύο τομείς:

 καλύτερη ενσωμάτωση των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων
ποιότητας, προώθησης σε τοπικές αγορές και βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, ομάδων παραγωγών και
διεπαγγελματικών οργανώσεων

 στήριξη της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση.

Τέλος, η 3η προτεραιότητα συνδέεται και με την 6η προτεραιότητα «προώθηση της κοινωνικής ένταξης,
της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές» αφού είναι λογικό η
καλύτερη ενσωμάτωση στην αλυσίδα τροφίμων να επιφέρει διαφοροποίηση της οικονομικής
δραστηριότητας στις περιοχές της υπαίθρου, να αυξήσει τα εισοδήματα και να καταπολεμήσει την
φτώχεια

3.1 Πλεονεκτήματα στη Δυτική Αττική
1. Σημαντική εκτίμηση των καταναλωτών σε τοπικά προϊόντα και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού στην

Ελλάδα.
2. Σημαντικό πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο για τις ομάδες παραγωγών, τις συνεταιριστικές και τις δι-

επαγγελματικές οργανώσεις
3. Σημαντική εμπειρία και πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο για την υιοθέτηση συστημάτων ποιότητας στην
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γεωργική εκμετάλλευση και δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
4. Παραγωγή προϊόντων που συνθέτουν τη Μεσογειακή Διατροφή
5. Διαφαινόμενη επιστροφή νέων στη γεωργία

3.2 Αδυναμίες
1. Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης στο λιανεμπόριο και σε ορισμένους κλάδους της μεταποίησης τροφίμων
2. Περιθωριοποίηση της ιδιωτικής ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής
3. Έλλειψη σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης του κινδύνου
4. Χαμηλό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και εφαρμογών
5. Ελλείψεις στους ελεγκτικούς και ρυθμιστικούς φορείς

3.3 Ευκαιρίες
1. Τα νέα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και κυρίως διαχείρισης τιμών αγροτικών προϊόντων και

χρηματοοικονομικών κινδύνων
2. Αυξανόμενη προσφορά και ζήτηση για Ελληνικά, πιστοποιημένα και υγιεινά προϊόντα
3. Νέα εργαλεία υποστήριξης των παραγωγών, πληροφόρησης και διασύνδεσης
4. Διασύνδεση τουρισμού με τη μαγειρική και πολιτιστική παράδοση και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα
5. Διαφαινόμενη επιστροφή νέων στη γεωργία

3.4 Απειλές
1. Περαιτέρω επιδείνωση της ύφεσης

4ης Προτεραιότητας «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τη
γεωργία και τη δασοκομία

Η Προτεραιότητα 4 της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη στοχεύει στην αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση
των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από την γεωργία και τη δασοκομία, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

■ αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000 και
της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων

■ βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων
■ βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, στη συνέχεια παρατίθενται οι
γενικοί στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα με τους οποίους το ΠΑΑ 2014-2020 καλείται να έχει
σχέση συνέργειας και συμπληρωματικότητας:

1. Αύξηση της γνώσης για τη βιοποικιλότητα
2. Διατήρηση και αποκατάσταση των ειδών και οικοτόπων της Ελλάδας (περιοχή ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ)
3. Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών
4. Διατήρηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας - Πρόσβαση στους γενετικούς πόρους - Δίκαιος και ισότιμος

καταμερισμός των ωφελειών που θα προκύψουν από τη χρήση τους
5. Ενσωμάτωση των αναγκών διατήρησης της βιοποικιλότητας και προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των

οικοσυστημάτων σε όλες τις πολιτικές και σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού (αναπτυξιακού, χωροταξικού και
πολεοδομικού) και θέσπιση κινήτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

6. Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου
7. Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής
8. Προστασία της βιοποικιλότητας από είδη εισβολείς
9. Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας
10. Αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της δημόσια διοίκησης σε σχέση με τη προστασία της

βιοποικιλότητας
11. Ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας
12. Συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
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13. Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και προβολή της αξίας της Ελληνικής
βιοποικιλότητας

4.1 Πλεονεκτήματα για τη Δυτική Αττική
1. Πλούσια  βιοποικιλότητα
2. Ύπαρξη συνδυασμού δραστηριοτήτων, αγροτικών συστημάτων υψηλής φυσικής αξίας και μεγάλο εύρος

περιοχών υψηλής φυσικής αξίας
3. Πτωτική τάση στη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών
4. Αύξηση της γεωργίας χαμηλών εισροών

4.2 Αδυναμίες
1. Ελλείψεις στο χαρακτηρισμό και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών
2. Αύξηση των εκτάσεων με φαινόμενα νιτρορύπανσης (Οδηγία 96/676/ΕΟΚ)
3. Υψηλή κατανάλωση και σημαντικές απώλειες αρδευτικού νερού
4. Υψηλός ρυθμός διάβρωσης εδαφών
5. Έλλειψη υδατικού δυναμικού

4.3 Ευκαιρίες
1. Σημαντικό ποσοστό γεωργικών εκτάσεων σε προστατευόμενες περιοχές και περιοχές με περιβαλλοντικούς

περιορισμούς
2. Δημιουργία προϋποθέσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων - Οδηγία πλαίσιο για

τα νερά, 2000/60/ΕΚ.

4.4 Απειλές
1. Υψηλό ποσοστό των ειδών που ανήκουν στα απειλούμενα είδη
2. Τάσεις αύξησης των κτηνοτρόφων
3. Έλλειψη οργάνωσης και καταγραφής χωρικών και περιβαλλοντικών δεδομένων
4. Κίνδυνος πυρκαγιών

5ης Προτεραιότητας «Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς μία
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους
τομείς της γεωργίας και των τροφίμων

 Η 5η Προτεραιότητα της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη στοχεύει στην προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας και
των τροφίμων και της δασοκομίας, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

 αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία
 αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης

τροφίμων
 διευκόλυνση της προμήθειας και χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, υποπροϊόντων,

αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιο-
οικονομίας

 μείωση των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου και μεθανίου από τη γεωργία
 προώθηση της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία

Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση ενός αγροτικού τομέα καινοτόμου, πιο ισορροπημένου εδαφικά και
περιβαλλοντικά και ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή.
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Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι στους οποίους αναμένεται να συμβάλλει η ΚΓΠ είναι:

 η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας
 η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και η δράση για το κλίμα
 η ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

5.1 Πλεονεκτήματα για τη Δυτική Αττική
1. Ευνοϊκές συνθήκες για αξιοποίηση των ΑΠΕ διότι βρίσκεται δίπλα σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες και

βιομηχανίες  ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ.
2. Σημαντικά αποθέματα βιομάζας
3. Αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ

5.2 Αδυναμίες
1. Περιορισμένη αξιοποίηση του δυναμικού της βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας
2. Υψηλή κατανάλωση και σημαντικές απώλειες αρδευτικού νερού
3. Περαιτέρω έρευνα για την ορθολογική διαχείριση των βιοκαυσίμων

5.3 Ευκαιρίες
1. Ο νέος εθνικός σχεδιασμός για την ένταξη των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας
2. Χρήση βιοκαυσίμων

5.4 Απειλές
1. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία - Ζώνη υψηλού ενδιαφέροντος η περιοχή της

Μεσογείου και η  Δυτική Αττική που έχει επιφορτιστεί τη λειτουργία μεγάλου αριθμού βιομηχανιών.
2. Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών και πλημμύρων


6ης Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές

 Η προτεραιότητα αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τους τρείς στόχους EU2020 «smart growth»,
«sustainable growth» και «inclusive growth» και είναι ειδικά προσανατολισμένη στον τρίτο γενικό
στόχο του CAP, για την ισόρροπη χωρική ανάπτυξη και τους στόχους «Information and
communication technologies», «Employment and labour mobility», και «Social inclusion and
combating poverty» του CSF.

 Η προτεραιότητα αυτή δίνει έμφαση σε τρείς τομείς (περιοχές εστίασης):
 διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και της δημιουργίας

θέσεων εργασίας
 προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές
 ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών

και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές
 Συνεπώς η προτεραιότητα αναφέρεται στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές

της υπαίθρου, στην τοπική ανάπτυξη και στις ΤΠΕ στην ύπαιθρο.

6.1 Πλεονεκτήματα για τη Δυτική Αττική
1. Σημαντική ευκαιρία λόγω γεωγραφικής θέσης για εξοικείωση των αγροτικών περιοχών με ολοκληρωμένα

προγράμματα τοπικής ανάπτυξης.
2. Πολλές ορεινές και ημιορεινές  περιοχές που έχουν διατηρήσει την παραγωγή προϊόντων ποιότητας και
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ελκυστικό δομημένο περιβάλλον και φυσικό περιβάλλον πχ κελυφώδες φιστίκι, Ροδίτης κανελάτος, κτλ
3. Παραγωγή προϊόντων που συνθέτουν τη Μεσογειακή Διατροφή
4. Διαφαινόμενη επιστροφή νέων στη γεωργία
5. Υψηλό αριθμό νέων ανέργων στη Δυτική Αττική
6. Κατάλληλη δημογραφική σύνθεση των περιοχών της υπαίθρου της Δυτικής Δυτικής Αττικής

6.2 Αδυναμίες
1. Χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας στην γεωργία και άλλα διαρθρωτικά θέματα
2. Χαμηλός Δείκτης της Λισαβόνας στις περιοχές της Υπαίθρου

6.3 Ευκαιρίες
1. Βελτίωση της προσβασιμότητας και από τις περιοχές της υπαίθρου
2. Αυξανόμενη προσφορά και ζήτηση για βιολογικά και υγιεινά προϊόντα
3. Νέα εργαλεία υποστήριξης, πληροφόρησης και διασύνδεσης, των παραγωγών
4. Διασύνδεση τουρισμού με τη μαγειρική και πολιτιστική παράδοση και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα
5. Διαφαινόμενη επιστροφή νέων στη γεωργία

6.4 Απειλές

1. Περαιτέρω επιδείνωση της ύφεσης

 Παρακάτω ακολουθούν στοιχεία με αριθμό απασχολουμένων στην Αττική σε σχέση με το σύνολο
της χώρας.
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Πηγή ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 6β.Αριθμός απασχολουμενων στο σύνολο των εκμεταλλευσεων, κατά κατηγορία, ημέρες απασχόλησης, περιφέρεια και νομό
Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2013
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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.
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.

Α : Βελτίωση Αγροτικών Υποδομών
Οι αγροτικές υποδομές της Δυτ Δυτικής Αττικής επιβάλλεται να τύχουν περαιτέρω
βελτίωσης παρά το γεγονός ότι η Δυτική βρίσκεται στο κέντρο της χώρας και γενικά οι
συνολικές υποδομές έχουν βελτιωθεί αισθητά.

Πολλές είναι οι αιτίες που θα μπορούσε κανείς να αναφέρει για την υστέρηση των
αγροτικών υποδομών της Δυτικής Αττικής. Ο βασικότερος όμως, κατά την γνώμη μας, είναι
το γεγονός ότι η Αγροτική Παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, αλιεία) στην
Δυτική Αττική δεν ήταν στο επίκεντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος της Κεντρικής
Κυβέρνησης και δυστυχώς μέχρι σήμερα και των Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών.

Το αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης είναι η αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση
των επενδύσεων, η απουσία της καινοτομίας και η περιορισμένη δυνατότητα προώθησης
και προβολής των τοπικών αγροτικών προϊόντων που σωρευτικά έχουν ως αποτέλεσμα τη
μείωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων στην εσωτερική όσο και στην
διεθνή αγορά.

Οι Ο.Τ.Α. των περιοχών, κατά βάση γίνονται αποδέκτες των αιτημάτων, παραπόνων και
προτάσεων του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού επαγγελματικού κόσμου για την
βελτίωση των υποδομών, για σχέδια και δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στην
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Στην πλειονότητα όμως των περιπτώσεων ο βαθμός ανταπόκρισης των Ο.Τ.Α. στα των
αιτημάτων δεν είναι ανάλογος με την ένταση του προβλήματος που σε ορισμένες περιοχές
παίρνει και ιδιαίτερες διαστάσεις (π.χ. δίκτυο άρδευσης στα Μέγαρα και αγροτική
οδοποιία, σφαγεία σε Ο.Τ.Α. της Δυτικής Αττικής).

Τα βασικά προβλήματα αγροτικών υποδομών είναι η διάνοιξη αγροτικών δρόμων, η
βέλτιστη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, η δημιουργία νέων ή επαναλειτουργία
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παλιών σφαγείων, η δημιουργία νέων ή ενίσχυσης παλιών αλιευτικών καταφυγίων
στους παράκτιους Ο.Τ.Α. της Δυτικής Αττικής. Ταυτόχρονα, απαιτούνται ουσιαστικές
πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για κτηνοτροφικά και πτηνοτροφικά πάρκα και ενίσχυση
υποδομών κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας κυρίως στη Δυτική Αττική.

Οι Ο.Τ.Α. καθώς στερούνται των αναγκαίων πόρων και του ανθρωπινού δυναμικού στις
περισσότερες των περιπτώσεων δρουν αποσπασματικά και μεμονωμένα για την
αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. Παράλληλα, η ελλιπής αξιοποίηση αναλόγων
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στο παρελθόν, δημιουργεί εύλογη δυσπιστία και
σκεπτικισμό στους εν δυνάμει δικαιούχους του Π.Α.Α.2014-2020 αναφορικά με την
αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του παρόντος προγράμματος.

Β : Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Δια βίου Μάθηση Αγροτικού
Πληθυσμού της Δυτικής Αττικής
Ο Άξονας Β έχει, ίσως, την μεγαλύτερη σημασία για μια συντονισμένη πολιτική παρέμβαση
των Ο.Τ.Α. προς τον αγροτικό πληθυσμό της Δυτικής Αττικής.

Η ανάγκη για οργανωμένες και αποτελεσματικές δράσεις στο τομέα της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης, της επιμόρφωσης και της δια βίου μάθησης των αγροτών, των κτηνοτρόφων
και των αλιέων, αναδεικνύει ένα νέο σημαντικό ρόλο για τους Ο.Τ.Α..

Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δράσεων
χρηματοδοτούμενων από Π.Α.Α.2014-2020 μέσω της Δυτικής Αττικής που απευθύνονται
σε αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς και συντονίζονται από  και τους αντίστοιχους
επιλέξιμους Ο.Τ.Α.

Τα παραπάνω προγράμματα μπορεί να έχουν διαφορετικά αντικείμενα. Δεν πρέπει να είναι
αμιγώς αγροτικά ή καθαρά εξειδίκευσης σε τομείς αγροτικής παραγωγής, αντικείμενα που
υπάγονται, άλλωστε, στην αρμοδιότητα του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού
«ΔΗΜΗΤΡΑ», (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) φορέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Η θεματολογία των προγραμμάτων μπορεί να είναι στην παρακάτω κατεύθυνση:

• Ανάπτυξη δομών τοπικής αγροτικής παραγωγής σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α.

• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Πρωτογενούς Παραγωγής και σύνδεσή
τους με την τοπική οικονομία.

• Οργάνωση σχεδίων εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management) και
προβολή τοπικών αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά.

• Διασύνδεση τοπικών παραγωγών και αντίστοιχων προϊόντων με τις τοπικές
Τουριστικές Δομές.

• Κατάρτιση νέων παραγωγών σε πολιτικές marketing και πωλήσεων.

• Νέοι παραγωγοί και κατάρτισή τους σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού.
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• Νέοι παραγωγοί και διασύνδεσή τους με Κοινωνικές Δομές των Ο.Τ.Α.

• Νέοι παραγωγοί και κατάρτισή τους σε επιχειρησιακά σχέδια μεταφοράς
τεχνογνωσίας από Ευρωπαϊκές Χώρες.(π.χ. οινικά πανηγύρια, οινοτουρισμός,
δρόμοι κρασιού στην Δυτική Αττική).

• Βασική εκπαίδευση και σχεδιασμός μοντέλων αλιευτικού τουρισμού.

Γ : Ανάδειξη, Προβολή και Ανάπλαση χώρων Ιδιαίτερου Φυσικού
κάλλους και ξεχωριστής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Στην περιοχή της Δυτικής Αττικής υπάρχει πληθώρα από ξεχωριστά φυσικά τοπία και
χώρων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους σπουδαίας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στα πλαίσια του Π.Α.Α.2014-2020 υπάρχει ειδική μέριμνα με μέτρα χρηματοδότησης για
την ανάδειξη, την προβολή και την ανάπλαση τέτοιων χώρων με ιδιαίτερη φυσική,
πολιτιστική και τουριστική αξία.

Παρακάτω, προτείνονται ορισμένες θεματικές ενότητες τέτοιων δράσεων:

• Αττική Γη-Τόπος συνεύρεσης Θεών και Ανθρώπων με βάση το κρασί, το μέλι, τους
ξηρούς καρπούς και τα βότανα.( Δυτική Αττική).

• Ελευσίνια Μυστήρια: Μια πολιτιστική προσέγγιση στη Γη του Θριάσιου Πεδίου
(Δυτική Αττική).

Στις παραπάνω θεματικές ενότητες μπορούν να προστεθούν μετά από κατάλληλη
επεξεργασία, οι Ο.Τ.Α. με φορείς των περιοχών που μπορεί να είναι , Ιδιώτες, Μουσεία,
Λαογραφικά και Πολιτιστικά Κέντρα και Σύλλογοι καθώς επίσης και φορείς του Τουρισμού
των αντίστοιχων περιοχών.

Δ : Προστασία Περιβάλλοντος, πολιτικές περιορισμού των
συνεπειών της κλιματικής Αλλαγής
Ένας από τους σημαντικότερους Άξονες του Π.Α.Α.2014-2020 αλλά και του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Αττικής είναι ο Άξονας της Προστασίας του
Περιβάλλοντος και ανάδειξης πολιτικών μείωσης των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής.

Οι αντίστοιχοι Ο.Τ.Α. μπορούν να ασχοληθούν με μέτρα και δράσεις που θα προκύψουν
από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Π.Α.Α.2014-2020 για αντίστοιχα
έργα που θα έχουν ιδιαίτερη περιβαλλοντική και οικολογική σημασία και θα έχουν
χαρακτήρα διαδημοτικό.

Ακολούθως αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες - συναφούς χαρακτήρα - ενότητες θεμάτων:

• Διαχείριση κενών συσκευασιών των φυτοφαρμάκων, ιδιαίτερα στην ζώνη
παραγωγής κηπευτικών. Μεταφορά Τεχνογνωσίας. (Δυτική Αττική).

• Δυνατότητες αξιοποίησης κοπριάς για παραγωγή ενέργειας ή οργανικών
λιπασμάτων στη Ζώνη Ασπροπύργου- Μεγάρων- Μάνδρας. (Δυτική Αττική).
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• Επιπτώσεις της μεταβολής των κλιματικών συνθηκών στην μελισσοκομία της
Δυτικής Αττικής (Δυτική Αττική).

• Βιολογική φυτοπροστασία της ελιάς και της αμπέλου στην περιοχή (Δυτική Αττική).

Στις παραπάνω θεματικές ενότητες και άλλες που μπορούν να προστεθούν μετά από
κατάλληλη επεξεργασία, η πρόταση μας είναι να διαμορφωθούν κατάλληλες συνεργασίες
μεταξύ των Ο.Τ.Α. με αγρότες και κτηνοτρόφους των περιοχών, Ομάδες Παραγωγών,
Συνεταιρισμούς κ.λ.π. έτσι ώστε να υπάρχουν οι συνθήκες για την συμμετοχή πολλών
φορέων στα αντίστοιχα έργα που θα ανοίξουν από το Π.Α.Α.2014-2020.
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Ε : Αγροτικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(Π.Ο.Π.), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) και ως
Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν (Ι.Π.Π.) της Δυτικής Αττικής
Είναι προφανές ότι τα προϊόντα της Δυτικής Αττικής αποτελούν ένα σοβαρό παράγοντα που
θα μπορούσε να βοηθήσει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής της
περιοχής.

Για τις ανάγκες του παρόντος σχεδίου, δεν πρόκειται να επεκταθούμε σε πολιτικές ανάπτυξης
και εξωστρέφειας των προϊόντων της Δυτικής Αττικής γης, για λόγους που εύκολα μπορεί να
αντιληφθούμε όλοι.

Στο παρόν σχέδιο αναφερόμαστε σε πιθανές πολιτικές που μπορούν να αναπτύξουν η οι
Ο.Τ.Α. με κορμό τα φημισμένα Αττικά προϊόντα, έτσι ώστε να πετύχουν την ευρύτερη δυνατή
συσπείρωση Ομάδων Παραγωγών, ιδιωτών αγροτών και κτηνοτρόφων καθώς επίσης και την
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για μέτρα και δράσεις του Π.Α.Α.2014-2020 όταν αυτό
ανοίξει για την υποβολή προτάσεων.

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές θεωρούμε πως οι Ο.Τ.Α. μπορούν να διαδραματίσουν ένα
ουσιαστικό ρόλο σε σχέδια και δράσεις της Δυτικής Αττικής για την εξειδίκευση των μέτρων
του Π.Α.Α.2014-2020 με βάση τα Αττικά προϊόντα.

Ενδεικτικά προτείνουμε, λοιπόν, τις παρακάτω θεματικές ενότητες Προβολής, Αξιοποίησης
και Πολιτικών Marketing για τα προϊόντα :

Κρασί και Γεύσεις Δυτικής Αττικής

Μελισσοκομία- Ειδική Αναφορά στην ποικιλομορφία των ορεινών όγκων

Βότανα

Ελαιόλαδο και ποικιλίες ελιάς της Δυτικής Αττικής

Φιστίκι Δυτικής Αττικής γης

Ευεργετικές ιδιότητες του Αυγού

Όστρακα και Αλιεία

ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον ισχυρότερο εκφραστή της διαμόρφωσης του
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της χώρας, από πλευράς επενδύσεων στην καινοτομία, την
τεχνολογία και την εκπαίδευση και από πλευράς παραγωγικής δυναμικής διαθέτει τις
δυνατότητες για να καταστεί ευρωπαϊκή μητρόπολη κομβικής σημασίας στην περιοχή της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
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Ωστόσο, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η επίτευξη του στόχου αύξησης
επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τις εκτιμήσεις της Περιφέρειας Αττικής, για την αύξηση
του απόλυτου ποσού της Ακαθάριστης Εγχώριας Δαπάνης για Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη (ΑΕΔΕΤΑ) στο 1,2% ως το 2020, απαιτείται υπερδιπλασιασμός των
απασχολούμενων στην έρευνα. Απαραίτητη επίσης κρίνεται η εκπαίδευση των ερευνητών και
η παροχή κινήτρων για την στροφή του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και καινοτομία. Στο
σημείο αυτό, τονίζεται η ιδιαίτερη προοπτική που εμφανίζεται σε επίπεδο ανθρώπινου
δυναμικού, καθώς υπάρχει αυξητική τάση στην περιφερειακή αγορά εργασίας των νέων με
υψηλή εξειδίκευση.

Η περιφέρεια καταλαμβάνει σταθερά από το 2000 τη 2η θέση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της
χώρας, με πτωτική ωστόσο τάση από το 2008, κυρίως λόγω της τρέχουσας δυσμενούς
οικονομικής συγκυρίας, με την Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (ΑΠΑ) του πρωτογενή τομέα να
κινείται στα χαμηλά εθνικά όρια του 4,5% περίπου.

Η θέση του αγροτικού τομέα στην οικονομία της Αττικής είναι σημαντική, τόσο από άποψη
συμμετοχής του κλάδου στο ΑΕΠ όσο και από πλευράς ποσοστού απασχόλησης του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής. Παρά την οικονομική κρίση που οδήγησε σε
μείωση της απασχόλησης στους περισσότερους παραγωγικούς κλάδους, στον αγροτικό τομέα
καταγράφεται σχετική αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων από το τέλος του 2008,
λόγω του σημαντικού αριθμού νεοεισερχομένων στον κλάδο αλλά και λόγω μετακινήσεων
εργαζομένων από άλλους τομείς της περιφερειακής οικονομίας. Η αύξηση στην Αττική
εντοπίζεται σε ποσοστό 14,2%, υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου εθνικού μέσου όρου, με
σημαντική βαρύτητα τους νέους και τις παραγωγικές ηλικίες μέχρι 40 ετών. Ο δυναμισμός του
αγροτικού τομέα της περιοχής οφείλεται μεταξύ άλλων στην αυξημένη παραγωγικότητα της
εργασίας, στην εγγύτητα με το ισχυρό καταναλωτικό κέντρο του Πολεοδομικού
συγκροτήματος, στο είδος των παραγόμενων προϊόντων, στο σχετικά μεγάλο γεωργικό κλήρο
και στη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκμηχάνισης της παραγωγής.

Η άσκηση δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα συγκεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην
επαρχία της Μέγαρίδας, καθώς και σε λοιπές περιοχές της Περιφέρειας, με κύριους κλάδους
την ανθοκομία, τα κηπευτικά, τις αμπελοκαλλιέργειες και τα αλιευτικά προϊόντα -
υδατοκαλλιέργειες. Στον αντίποδα, οι παραδοσιακοί κλάδοι του τομέα (π.χ. σιτηρά, ελιά), με
εξαίρεση την παραγωγή του κρασιού, καθώς και η κτηνοτροφία, πτηνοτροφία περιορίζονται.
Πέραν των προαναφερθέντων, στη Δυτική Αττική υπάρχουν μονάδες θερμοκηπίων έντασης
κεφαλαίου και κτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα με κείμενο εργασίας του ΥΠΑΑΤ, τα
κηπευτικά υπαίθρου και θερμοκηπίου, το κρασί, τα άνθη, το φιστίκι, το μέλι, τα προϊόντα από
αιγοπρόβειο γάλα και κρέας καθώς και τα παραδοσιακά προϊόντα φέτα, ελαιόλαδο και μέλι
είναι τα προϊόντα που περιλαμβάνει το «Καλάθι της Περιφέρειας Αττικής» και ενέχουν
σημαντικές δυνατότητες εκμετάλλευσης και δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Τα βασικά στοιχεία καταγραφής της αγροτικής παραγωγής της Περιφέρειας αποτυπώνονται
ακολούθως:

• Δυτική Αττική: περισσότερα από 25.000 στρέμματα με κηπευτικά, 70.000 στρέμματα
με ελιές, 12.000 στρέμματα με αμπέλι, 5.000 στρέμματα με φιστικιές και 50.000
στρέμματα με σιτηρά ποσότητες ανθέων και κηπευτικών.

Χωρική ανάλυση της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης στην αγροτική ανάπτυξη σε
συνδυασμό και με τον τομέα του Περιβάλλοντος
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Κατά τα έτη 2010-2012, ο πρωτογενής τομέας ήταν ο μικρότερος παραγωγικός τομέας της
Περιφέρειας. Ωστόσο, η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα είναι σημαντική στις Π.Ε.
Δυτικής και Ανατολικής Αττικής, καθώς και στα νησιά της Περιφέρειας και στην Τροιζήνα.
Επιπλέον, ο κλάδος παρουσιάζει σημαντικό δυναμισμό ο οποίος οφείλεται μεταξύ άλλων
στην αυξημένη παραγωγικότητα της εργασίας, στην εγγύτητα με το ισχυρό καταναλωτικό
κέντρο του Πολεοδομικού συγκροτήματος, στο είδος των παραγόμενων προϊόντων, στο
σχετικά μεγάλο γεωργικό κλήρο και στη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκμηχάνισης της
παραγωγής.

Ως δυναμικοί κλάδοι εντοπίζονται η ανθοκομία, τα κηπευτικά, οι αμπελοκαλλιέργειες και τα
αλιευτικά προϊόντα - υδατοκαλλιέργειες. Στη Δυτική Αττική παρατηρείται συγκέντρωση
κτηνοτροφικών μονάδων και μονάδων θερμοκηπίων έντασης κεφαλαίου.

Από τους κλάδους, οι οποίοι είτε παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά εστίασης και εξειδίκευσης
είτε αποτελούν δυναμικά ανερχόμενους κλάδους που δύνανται να συνδράμουν στην
ανάπτυξη της οικονομίας και την εδραίωση και εξέλιξη του καινοτομικού συστήματος της
Περιφέρειας, έχει εντοπιστεί ο κλάδος «Εξειδικευμένα τρόφιμα και χαρακτηριστικά προϊόντα
της Αττικής (selected products)» καθώς και ο κλάδος «Περιβαλλοντικές (καθαρές) τεχνολογίες
(horizontal)».

Τα κηπευτικά υπαίθρου και θερμοκηπίου, το κρασί, τα άνθη, το φιστίκι, το μέλι, τα προϊόντα
από αιγοπρόβειο γάλα και κρέας καθώς και τα παραδοσιακά προϊόντα φέτα,  ελαιόλαδο και
μέλι είναι τα προϊόντα που περιλαμβάνει το «Καλάθι της Περιφέρειας Αττικής» και ενέχουν
σημαντικές δυνατότητες εκμετάλλευσης και δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για
την Περιφέρεια και μπορούν να συνδεθούν άμεσα με την τουριστική αναβάθμιση τη
περιοχής.

Επιπλέον οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις προσφέρουν μία σειρά από εργαλεία ΤΠΕ τα
οποία μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα και την απόδοση των εκάστοτε
καλλιεργούμενων ειδών και κατά συνέπεια παρουσιάζουν και περιβαλλοντική διάσταση.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την παροχή υπηρεσιών καλλιέργειας ακριβείας (Precision Farming) με
χρήση δορυφορικών εικόνων και GPS, τα συστήματα παρακολούθησης υγρασίας του
εδάφους και των μετεωρολογικών συνθηκών, τα σύγχρονα αρδευτικά συστήματα, κλπ.

ΣΤ. Παρουσίαση Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης

Εκτός από τις οριζόντιες συνιστώσες της (ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,
δημιουργία υποδομών έρευνας και καινοτομίας, αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν
αναδυόμενοι τεχνολογικοί τομείς, αριστεία στην έρευνα, ανάπτυξη ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού, διασύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία, παραγωγή νέας γνώσης, διεθνής
συνεργασία), η RIS3 που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής έχει συγκεκριμένη τομεακή
διάσταση, η οποία προέκυψε μέσα από την εφαρμογή της διαδικασίας της επιχειρηματικής
ανακάλυψης και θα εξειδικευθεί περαιτέρω στο αμέσως επόμενο διάστημα όπως
προβλέπεται και στο αντίστοιχο κεφάλαιο του παρόντος.
Οι τομείς προτεραιότητας είναι:
• Αγρο-διατροφή
• Βιοεπιστήμες & Υγεία - Φάρμακα
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• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Ενέργεια
• Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
• Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα
• Υλικά - Κατασκευές
• Πολιτισμός - Τουρισμός - Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

Στόχοι και σκοπός
Στόχος του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Αγροτικού τομέα της Δυτικής Αττικής είναι να
αποτελέσει το έγγραφο αναφοράς για το σύνολο των ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν,
ώστε να διασφαλισθεί η συντεταγμένη ανταπόκριση στις απαιτήσεις επί του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Σκοπός του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Αγροτικού τομέα της Δυτικής Αττικής είναι ότι
διασφαλίζεται, αφενός, διενεργούνται επαρκείς και κατάλληλες δραστηριότητες αξιολόγησης,
ιδίως σε σχέση με την παροχή των πληροφοριών που θεωρούνται απαραίτητες για την
επίτευξη των επιμέρους στόχων και αφετέρου, ότι τα δεδομένα  προγράμματα στήριξης που
απαιτούνται για την υλοποίηση αυτών είναι διαθέσιμα.

Στόχοι περιγραφικά

 Αξιοποίηση και βελτίωση της ερευνητικής υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού.

 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας.

 Ολοκλήρωση των βασικών υποδομών (ειδικότερα των υποδομών προστασίας του
περιβάλλοντος).

 Μείωση των χωρικών ανισοτήτων εντός της Περιφέρειας.

 Αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης των πληθυσμιακών
ομάδων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ του Π.Α.Α. για την Περιοχή της
Μεγαρίδας
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Μέτρο Τίτλος του καθεστώτος
ενίσχυσης

ΕΓΤΑΑ (σε
ευρώ)

Εθνική
συγχρηματοδότηση
(σε ευρώ)

Συμπληρωματική
εθνική
χρηματοδότηση
(ευρώ)

Σύνολο (σε ευρώ)

M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης
(άρθρο 14)

Δράσεις Μεταφοράς Γνώσεων και ενημέρωσης, που
δεν εμπίπτουν στο άρθρο 42 της ΣΛΕΕ

4.400.000,00 492.556,44 4.892.556,44

M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση (άρθρο 15)

Επιμόρφωση γεωργικών συμβούλων 2.000.000,00 596.116,77 2.596.116,77

M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων (άρθρο 16)

Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων

20.235.000,00 5.695.026,77 25.930.026,77

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του
ενεργητικού (άρθρο 17)

Δασική οδοποιία 34.436.975,00 10.870.570,14 45.307.545,14

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του
ενεργητικού (άρθρο 17)

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες
(καθετοποίηση γεωργικής παραγωγής), που δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της
ΣΛΕΕ

3.333.333,00 839.213,87 4.172.546,87

M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του
ενεργητικού (άρθρο 17)

Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων, με τελικό προϊόν εκτός του
Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)

35.000.000,00 9.672.437,94 44.672.437,94

M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
επιχειρήσεων (άρθρο 19)

Ενισχύσεις εκκίνησης για μη γεωργικές
δραστηριότητες σε γεωργικές περιοχές

40.000.000,00 11.485.687,51 51.485.687,51

M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε
αγροτικές περιοχές (άρθρο 20)

Ανάπτυξη δημοσίων υποδομών ευρυζωνικής
πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές

65.571.561,00 18.932.602,60 84.504.163,60
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M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών
και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
(άρθρα 21-26)

Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και
καταστροφικών συμβάντων

76.665.500,00 26.360.152,13 103.025.652,13

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών
και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
(άρθρα 21-26)

Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων 89.500.000,00 29.833.333,33 119.333.333,33

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών
και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
(άρθρα 21-26)

Ενίσχυση για την εγκατάσταση και συντήρηση
γεωργο-δασοκομικών συστημάτων

16.000.000,00

5.333.333,33 21.333.333,33

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών
και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
(άρθρα 21-26)

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην
επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών
προϊόντων

20.940.000,00 6.241.342,54 27.181.342,54

M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών
και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
(άρθρα 21-26)

Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και
καταστροφικών συμβάντων

51.100.000,00 17.569.881,62 68.669.881,62

M09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων
παραγωγών (άρθρο 27)

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, που
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42
της ΣΛΕΕ

5.000.000,00 559.722,22 5.559.722,22

M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα
(άρθρο 28)

Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών -
ποικιλιών στη γεωργία

565.500,00 188.498,67 753.998,67

Μ12 - Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και
της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (άρθρο 30)

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές
περιοχές του δικτύου Natura 2000

7.500.000,00 2.500.000,00

10.000.000,00

M16 - Συνεργασία (άρθρο 35) Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες
αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες
προώθησης, για δράσεις που δεν εμπίπτουν στο
άρθρο 42 της ΣΛΕΕ

10.000.000,00 1.119.444,44 11.119.444,44
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M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του
LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)

(άρθρο 35 κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013)

19.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των
στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων και
19.3 Στήριξη για την προπαρασκευή και την
υλοποίηση της συνεργασίας, για δράσεις που δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της
ΣΛΕΕ

311.500.000,00 34.611.111,11 346.111.111,11

Σύνολο (σε ευρώ)

793.747.869,00 182.901.031,43 0,00 976.648.900,43

Ακολουθεί Πίνακας με την κατανομή του συνόλου του Προγράμματος ΠΑΑ 2014 -2020 με την ανάλογη βαρύτητα ανά μέτρο
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Με

ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ /
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (€)

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

(%)

1 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων
και ενημέρωσης 70.000.000 1,48

2

Συμβουλευτικές υπηρεσίες,
υπηρεσίες
διαχείρισης γεωργικής
εκμετάλλευσης και υπηρεσίες
αντικατάστασης στην
εκμετάλλευση

125.000.000 2,65

3
Συστήματα ποιότητας
γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων

40.470.000 0,86

4

4.1 Επενδύσεις σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις 356.794.642 7,56

4.2 Επενδύσεις στη
μεταποίηση/ εμπορία
και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων

250.000.000 5,30

4.3 Επενδύσεις που
συνδέονται με
εγγειοβελτιωτικά έργα

454.856.540 9,64

Λοιπές επενδύσεις σε
υποδομές 86.836.976 1,84

5

Αποκατάσταση του γεωργικού
παραγωγικού δυναμικού που
επλήγη από φυσικές
καταστροφές και
ανάληψη κατάλληλων
προληπτικών δράσεων

40.000.000
0,85

6

6.1 Ενισχύσεις εκκίνησης
επιχείρησης για νέους
γεωργούς

276.800.000 5,87

6.2 Ενισχύσεις εκκίνησης
επιχείρησης για μη
γεωργικές δραστηριότητες σε
αγροτικές περιοχές

40.000.000
0,85

6.3 Ενισχύσεις εκκίνησης
επιχείρησης για την
ανάπτυξη μικρών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων

22.000.000 0,47

Λοιπές δραστηριότητες για την
ανάπτυξη επιχειρήσεων 38.000.000 0,81

7
Βασικές υπηρεσίες και
ανάπλαση χωριών σε
αγροτικές περιοχές

96.806.561 2,05

8

Σύσταση ομάδων και
οργανώσεων παραγωγών
στους τομείς της γεωργίας και
της δασοκομίας

25.000.000 0,53

9 Ενισχύσεις για τη γεωργία, το
περιβάλλον και το κλίμα 354.141.359 7,51

10 Βιολογική Γεωργία 600.875.000 12,74

11 Ενίσχυση για την καλή
διαβίωση των ζώων 10.000.000 0,21

12 Συνεργασία 97.000.000 2,06

13 Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης
LEADER (ΤΑΠΤΚ) 400.000.000 8,48
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απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης οι Περιφέρειες θα αξιοποιήσουν το 37% του
συνόλου του ΠΑΑ 2014-2020

Το ΠΑΑ 2014-2020 συμβάλλει στους στόχους του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ 2014-
2020) με την αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού του αγροτικού και δασικού
τομέα σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε συγκεκριμένα πεδία, που καλύπτουν
ανάγκες του γεωργικού και δασικού τομέα. Επισημαίνεται ότι ως γεωργικός τομέας θεωρείται
το σύνολο των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, τη
μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων (άρθρο 2 Καν. 702/2014 της Επιτροπής).

Ανάλυση των υπομέτρων:

1. Επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων

 Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές
γεωργικές εκμεταλλεύσεις

 Κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη
υλοποίηση των μέτρων του ΠΑΑ

 Δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης

 Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών, δασικών εκμεταλλεύσεων, καθώς
και επισκέψεις σε αυτές

Για την κατάρτιση των ωφελουμένων του μέτρου θα προωθηθεί ο συνδυασμός της θεωρίας
με την πράξη, η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των
καταρτιζομένων, η ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης καθώς επίσης και οι αμφίδρομες
σχέσεις εκπαιδευτών - καταρτιζομένων.

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές, που θα χρησιμοποιηθούν δεν αφορούν μόνο στα κλασσικά
προγράμματα κατάρτισης αλλά και σε τεχνικές που αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή
των καταρτιζόμενων, όπως συζητήσεις σε μικρές ομάδες (εργαστήρια), πρακτικές εργασίες,
εξατομικευμένη καθοδήγηση, δραστηριότητες επίδειξης, δράσεις ενημέρωσης, αλλά και
βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές ή επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση.

Οι δράσεις μέσω του παρόντος μέτρου είναι σημαντικές για την προώθηση, τόσο της
οικονομικής ανάπτυξης του αγρο-διατροφικού συστήματος και του δασικού τομέα και κατ’
επέκταση των αγροτικών περιοχών και τη βελτίωση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητάς
τους, όσο και της αποδοτικής διαχείρισης των πόρων και των περιβαλλοντικών επιδόσεων των
γεωργικών και δασοπονικών εκμεταλλεύσεων και της εν γένει βιωσιμότητας του αγρο-
διατροφικού συστήματος, καθώς επίσης και της μείωσης των παραγόντων που επιδεινώνουν
το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά και στους οριζόντιους
στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, εφόσον η παροχή γνώσης και η
ευαισθητοποίηση των απασχολούμενων στο αγρο-διατροφικό σύστημα και στο δασικό τομέα
σε τέτοια θέματα, προάγει την εφαρμογή σχετικών δράσεων.
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2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής
εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

Οι αναφερόμενες συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης)
εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών, όπως περιγράφονται
ακολούθως:
1ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ1): Συμβουλές που παρέχονται για τις καταστατικές απαιτήσεις
διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (κεφ. 1 Τίτλος
VI καν. (ΕΕ) 1306/2013 καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το
περιβάλλον (κεφ. 3 Τίτλος ΙΙΙ καν. (ΕΕ) 1307/2013), καθώς και την διατήρηση της
βιοποικιλότητας
2ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ2): Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των
απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11§3
της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά
3ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ3): Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των
απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 55 του
καν. (ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της
ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.
4ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ4): Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που
μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της
γεωργίας.
5ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ5): Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων 10 «Ενισχύσεις
για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».
6ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ6): Συμβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και
της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης
αξίας του γεωργικού προϊόντος

3. Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας

Η πολιτική για την ποιότητα αποτελεί θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής και κύριο πλεονέκτημα των Ελληνικών γεωργικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
Στο πλαίσιο του υπομέτρου οι γεωργοί και ομάδες γεωργών μπορούν να ενισχυθούν για τη
συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, έτσι ώστε να
προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν τους και να το καταστήσουν ανταγωνιστικό στην
αγορά. Με το παρόν μέτρο ενισχύονται οι γεωργοί και ομάδες γεωργών, οι οποίοι θα
συμμετάσχουν σε ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων, περιλαμβανομένων των συστημάτων πιστοποίησης των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων.

Το παρόν υπομέτρο στοχεύει:

• Στην υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές
περιοχές, μέσω της πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή
προτύπων.

• Στη δημιουργία συνθηκών για την διασφάλιση υψηλών επιδόσεων ποιότητας για τα



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ(Επαρχία Μεγαρίδος)

Ομάδα εργασίας Σελίδα 34

προϊόντα με έμφαση στο συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα.
• Στην καλύτερη πρόσβαση των πρωτογενών παραγωγών στην αγορά με την αύξηση της

αξιοπιστίας των ομάδων των παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών
πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με αποδεικνυόμενα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Όροι επιλεξιμότητας

1. Προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή προστατευόμενης ονομασίας
προέλευσης .

2. Προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τις
ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ.

3. Προϊόντα με ένδειξη «προϊόν ορεινής παραγωγής».
4. Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2-1/2-2
5. με σήμανση ECOLABEL σύμφωνα με τον Καν. No 66/2010
6. Βιολογικά προϊόντα που πληρούν τους όρους του Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως αυτός

ισχύει κάθε φορά.
7. Κρέας πουλερικών και αυγά ορνίθων, βάσει των Καν. (ΕΚ) 543/2008και Καν. (ΕΚ)

589/2008.
8. Βόειο κρέας σύμφωνα με την Υ.Α. 290788/15.04.08 (ΦΕΚ 712/Β723.04.08).
9. Προϊόντα παραχθέντα σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 3
10. Προϊόντα παραχθέντα σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 7.

4. Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις - Επενδύσεις στη μεταποίηση/
εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων - Επενδύσεις που συνδέονται με
εγγειοβελτιωτικά έργα - Λοιπές επενδύσεις σε υποδομές

Η στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που στρέφονται κυρίως προς τα ποιοτικά γεωργικά
προϊόντα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους και θα διευκολύνει την είσοδό τους σε
νέες αγορές ικανοποιώντας τις νέες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών. Παράλληλα
θα ενισχυθεί σε ικανοποιητικό βαθμό το εισόδημα των δικαιούχων και θα υπάρξει συμβολή
στην διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η αναδιάρθρωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την καλλιέργεια κτηνοτροφικών
φυτών και τη χρήση των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους
παραγωγής ζωικών προϊόντων αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της
εκμετάλλευσης ενώ η αναδιάρθρωση με κατεύθυνση σε καλλιέργειες ανθεκτικές ή
προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και την
εξασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Επιπλέον, η ορθολογικότερη χρήση του νερού και η μείωση των απωλειών με την εισαγωγή
προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και πρακτικών σε επίπεδο εκμετάλλευσης θα
συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αύξηση της αποδοτικότητάς του στη
γεωργία.

Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου θα υλοποιηθούν τα κάτωθι υπομέτρα και δράσεις:

α) Επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων,

β) Επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων,
γ) Επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ(Επαρχία Μεγαρίδος)

Ομάδα εργασίας Σελίδα 35

προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας
δ) Μη παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον

εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας

Το μέτρο συνεισφέρει σε όλους τους εγκάρσιους στόχους καινοτομία, περιβάλλον και
κλιματική αλλαγή με τα υπομέτρα και τις δράσεις του να συμβάλλουν κυρίως στις ακόλουθες
προτεραιότητες της Ένωσης

5. Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από
φυσικές καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

Η αποκατάσταση των ζημιών αναφέρεται σε κάλυψη δαπανών της επένδυσης με στόχο την
υποβοήθηση των παραγωγών για την ανασύσταση του ζημιωμένου κεφαλαίου (φυτικό, ζωικό,
πάγιο) και στον εξοπλισμό των γεωργικών & κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων τους ή των
δημόσιων υποδομών εφόσον έχουν άμεση σχέση με το παραγωγικό δυναμικό, όπως δαπάνες
για: ι) την αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που έχουν πληγεί από
φυσικές καταστροφές ή την αγορά νέων μηχανημάτων, ιι) την ανασύσταση φυτικού και
ζωικού παραγωγικού δυναμικού, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά
γεγονότα, με εξαίρεση την αγορά ετήσιων φυτών και ιιι) την αποκατάσταση των υποδομών
για τη διατήρηση του παραγωγικού δυναμικού.

6. Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς- Ενισχύσεις εκκίνησης
επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές - Ενισχύσεις
εκκίνησης επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων -
Λοιπές δραστηριότητες για την ανάπτυξη επιχειρήσεων

To παρόν μέτρο συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας στις
αγροτικές περιοχές και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και
αυτοαπασχόλησης σε αυτές τόσο στον πρωτογενή γεωργικό τομέα όσο και στο δευτερογενή
και τριτογενή τομέα, γεγονός, συνδεόμενο άμεσα με τις συστάσεις της ΕΕ (Position Paper
2014-2020) και της κατευθύνσεις του ΣΕΣ 2014-2020 για: «στοχευόμενη υποστήριξη
ανταγωνιστικών και εξωστρεφών κλάδων όπως ο αγροδιατροφικός τομέας», «δημιουργία
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα της νεανικής» και
«κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση των αγροτικών κοινοτήτων, ειδικά των
υποβαθμισμένων ».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στο παρόν μέτρο ενεργοποιούνται τα εξής υπομέτρα:

• Υποστήριξη της εγκατάστασης νέων έως 40 ετών στη γεωργική δραστηριότητα
(ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1): Επιδίωξη είναι όχι μόνο η ανάληψη της κυριότητας από νέους
ηλικιακά κατόχους αλλά όπως αναφέρεται και στο ΣΕΣ 2014-2020 «ο συνδυασμός της
με παροχή κατάρτισης», ούτως ώστε οι νέοι γεωργοί να αποτελέσουν ένα δυναμικό
«κομμάτι» του επαγγελματικού γεωργικού δυναμικού της χώρας, με βιώσιμες
εκμεταλλεύσεις και νέες παραγωγικές πρακτικές. Βασική επιλογή αποτελεί το ότι η
εγκατάσταση των νέων γεωργών επιτρέπεται να γίνει σε εκμεταλλεύσεις με επαρκές
αρχικό παραγωγικό δυναμικό (τυπική απόδοση εισόδου τουλάχιστον ίση με 8.000
ευρώ), «ικανό» να υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη της εκμετάλλευσης, έτσι όπως
περιγράφεται στους στόχους (ποιοτικούς ή ποσοτικούς) του επιχειρηματικού σχεδίου.
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Ειδικά οι σχετικοί στόχοι είναι δεσμευτικοί και αξιολογούνται ως προς το βαθμό
επίτευξής τους και την ορθή ολοκλήρωσή τους.

7. Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

Θα υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για
τον Τομέα της Γεωργίας με τα Διαχειριστικά Σχέδια των Προστατευόμενων Περιοχών καθώς
και με λοιπές επιχειρησιακές και θεσμικές δράσεις για την εκπόνηση του πλαισίου διαχείρισης
και προστασίας αυτών των περιοχών, όπως και συντονισμός μεταξύ των αρμοδίων φορέων
(όπως αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Γεωργίας). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα
Θεματικά Σχέδια Διαχείρισης για τον Τομέα της Γεωργίας θα λαμβάνουν υπόψη τα
Διαχειριστικά Σχέδια των Προστατευόμενων Περιοχών (υφιστάμενα και υπό εκπόνηση), ενώ
οι «εκροές» (περιεχόμενο, αποτελέσματα, προτάσεις) των μελετών για τα Θεματικά Σχέδια για
τον Τομέα της Γεωργίας θα ληφθούν υπόψη ως «εισερχόμενα» σε εκπονούμενες μελέτες για
τα Διαχειριστικά Σχέδια των Προστατευόμενων Περιοχών καθώς και στην εκπόνηση του
σχετικού θεσμικού πλαισίου προστασίας αυτών των Περιοχών (όπως ενδεικτικά η Κύρωση
των Διαχειριστικών Σχεδίων).

8. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και
της δασοκομίας

Ο ελληνικός αγροτικός τομέας, μεγάλος σε σημασία αλλά εύθραυστος και με μια
περιορισμένη διείσδυση στις διεθνείς αγορές, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποικίλους κινδύνους
και προκλήσεις αλλά και με ευκαιρίες στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί με τον
αποτελεσματικότερο τρόπο. Σήμερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες είναι:

α) το μικρό μέγεθος και ο πολυ-τεμαχισμός της εκμετάλλευσης, το οποίο σύμφωνα με τη
SWOT ανάλυση είναι πάρα πολύ μικρό με οποιοδήποτε δείκτη και αν μετρηθεί, έκταση,
οικονομικό μέγεθος ή απασχόληση. Αυτό το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων τοποθετεί σταθερά
την Ελλάδα πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην ελληνική γεωργία 50% των
εκμεταλλεύσεων είναι κάτω των 2 ha (του μισού δηλαδή από αυτό που θεωρείται μικρή
εκμετάλλευση) και 50% κάτω από 4.000€.

β) η αποεπένδυση και η έλλειψη βασικών γνώσεων/δεξιοτήτων των απασχολουμένων, και

γ) η απόκλιση μεταξύ τιμών παραγωγού και καταναλωτή και η συνεχής αύξηση του κόστους
των εισροών.

Ένα βασικό εργαλείο που διαθέτουν οι παραγωγοί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των προϊόντων τους είναι ο σχηματισμός και η λειτουργία ομάδων και οργανώσεων
παραγωγών. Παράλληλα, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν οργανώσεις
παραγωγών μόνο για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, τον τομέα αμπελο-οινικών προϊόντων,
τον τομέα του ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, καθώς και τον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων. Βάσει των σχετικών στοιχείων που τηρούνται στις αρμόδιες
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υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, στους 4 τομείς στους οποίους υπάρχει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο,
παρατηρείται σημαντικά χαμηλός βαθμός οργάνωσης των παραγωγών

Η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν
από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη -
μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος - σε σχέση με την
παραγωγή και την εμπορία, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να
μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος των συλλογικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, το μέτρο
υποστηρίζει τη σύσταση των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα
χρόνια όπου προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες.

Σκοπός του μέτρου:

• την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη
αυτών των ομάδων και οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς·

• την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της
προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού
χονδρεμπόρων·

• τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και ιδίως
σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα

• τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών
υποδομών και

• άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες και οργανώσεις
παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και
η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

Το μέτρο περιλαμβάνει όλους τους γεωργικούς τομείς (γεωργία και κτηνοτροφία,
πτηνοτροφία), καθώς και τον τομέα της δασοπονίας.

9. Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

Η εφαρμογή του μέτρου οργανώνεται στη βάση των αναγκών που περιγράφονται στη
ανάλυση SWOT για την προετοιμασία της περιόδου 2014-2020, οι οποίες αφορούν:

• τη βιοποικιλότητα, τους γενετικούς πόρους και το τοπίο

• τους υδατικούς πόρους και

• το έδαφος.
Η ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας και του τοπίου καθώς και των φυσικών πόρων, έχει
μία έντονη χωρική διάσταση. Για το λόγο αυτό, οι δράσεις του υπομέτρου είναι κατά κανόνα
χωροθετημένες σε περιοχές της χώρας με αντίστοιχες ανάγκες και στοχευμένες σε
συγκεκριμένες κατηγορίες καλλιεργειών

Το υπομέτρο συμβάλει στην αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας
κυρίως μέσω των δράσεων:

Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας, δράση η οποία εφαρμόζεται αποκλειστικά σε περιοχές
σημαντικές για τα πουλιά (SPA).
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Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ). Η
εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου θα υποκαταστήσει σταδιακά τη χημική καταπολέμηση των
εντομολογικών εχθρών των δέντρων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάκαμψη της
βιοποικιλότητας στους δενδρώνες όπου θα εφαρμοστεί η δράση.

Ωστόσο και οι γεωργικές πρακτικές της δράσης «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική
δραστηριότητα» συμβάλουν σαφώς στην ισορροπία των οικοσυστημάτων και άρα και στην
προστασία της βιοποικιλότητας ιδιαίτερα των υδάτινων αποδεκτών.

Για τις δράσεις «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», «Εναλλακτική
καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» και «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης
των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του υπομέτρου, ισχύει ότι οι επιλέξιμες
εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή
(περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά
προτεραιότητα στο μέτρο.

10. Βιολογική Γεωργία

Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόσουν τις αρχές και τις μεθόδους
βιολογικής καλλιέργειας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, καθώς και να
διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο της μετατροπής.
Και στις δύο περιπτώσεις, η στήριξη παρέχεται για την εφαρμογή ευνοϊκών για το περιβάλλον
μεθόδων παραγωγής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βιολογική γεωργία.

Η Βιολογική παραγωγή αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση αειφόρου αγροτικής παραγωγής,
ικανοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση γεωργικών πρακτικών
φιλικών προς το περιβάλλον και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Η μέθοδος
βιολογικής παραγωγής προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη
περιβαλλοντικών στόχων η βιολογική γεωργία συμβάλει:

• στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής
ουσίας και μείωσης των ρύπων

• στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων
• στη βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής

ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4
• στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
• στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του

εδάφους

11. Ενίσχυση για την καλή διαβίωση των ζώων

Το συγκεκριμένο Μέτρο αναφέρεται στην προαγωγή της ευζωίας των παραγωγικών ζώων με
ενέργειες/δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων, πέραν των επιβαλλόμενων από την Ευρωπαϊκή και
Εθνική νομοθεσία. Ο κύριος στόχος από την εφαρμογή του Μέτρου είναι η βελτίωση
«δεικτών» της Ελληνικής εκτροφής που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις στην
έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς (ψυχολογική κατάσταση) και στη σωματική υγεία των
ζώων.
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Το Μέτρο χωρίζεται σε πέντε Δράσεις, ανάλογα με το είδος και την εκτροφή (για τα
πουλερικά) του ζώου, και συγκεκριμένα:

1. Καλή μεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή
2. Καλή μεταχείριση των ζώων στους Χοίρους
3. Καλή μεταχείριση των ζώων στα Ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα.
4. Καλή μεταχείριση των ζώων στις Όρνιθες ωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής και

βιολογικής εκτροφής.
5. Καλή μεταχείριση των ζώων στις Αίγες και στα Πρόβατα

Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις που κατηγοριοποιούνται στις τέσσερεις
κατηγορίες: (α) Διατροφή, (β) Σταβλισμό, (γ) Υγεία και (δ) Εκδήλωση χαρακτηριστικών
φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων.

12. Συνεργασία

Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών,
οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων
διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην
πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων αλλά και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης
στην αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν
στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όπως :

 Την παραγωγή ασφαλέστερων και πιο υγιεινών τροφίμων που απευθύνονται
είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες

 Τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων
αρδευτικών συστημάτων, και την υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας

 Τη μείωση του κόστους των εισροών που συνεπάγεται τόσο οικονομικό όφελος
όσο και περιβαλλοντικό όφελος (μείωση της χρήσης λιπασμάτων,
φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα
προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές
συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών
καυσίμων)

 Τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων
 Την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής είτε για την

παραγωγή ζωοτροφών είτε για την παραγωγή ενέργειας
 Την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των

γεωργικών προϊόντων και την συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής
διατροφής (όπως τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαμηλών
θερμίδων) παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές
ανάγκες

 Την καλύτερη ενσωμάτωση στην τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής
κτηνοτροφία, πτηνοτροφίας όπως για παράδειγμα του γίδινου γάλακτος. Την
υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση
καλλιεργειών για την αξιοποίηση των φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά
στοιχεία εδαφών
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13. Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER (ΤΑΠΤΚ)

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση
LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων
αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών
φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές,
περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.
Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, που δείχνει ότι οι τοπικές
κοινότητες μπορούν:

α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και
«χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,

β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονομικά
προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας και γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή
στις αγροτικές περιοχές.

Το παρόν μέτρο θα εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Νήσων του Νομού Αττικής.

Συνολικά θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές για την εφαρμογή του παρόντος
μέτρου οι οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των
επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER.

Για την καλύτερη διασφάλιση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων κάθε ΟΤΔ, για την
προετοιμασία, την κατάρτιση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και την υλοποίηση του
τοπικού της προγράμματος, πρέπει να διαλέξει μία βασική θεματική κατεύθυνση τοπικής
ανάπτυξης η οποία μπορεί να συνδέεται συμπληρωματικά με δευτερεύουσες θεματικές
κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης. Και η βασική αλλά και οι δευτερεύουσες θεματικές
κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με την περιγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης, την SWOT ανάλυση του τοπικού προγράμματος, καθώς και τη
στρατηγική του ΠΑΑ 2014-2020. Η βασική θεματική κατεύθυνση τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει
να έχει την μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο τοπικό πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις
όπου δεν θα επιλεγούν δευτερεύουσες θεματικές κατευθύνσεις απαιτείται ανάλογη
τεκμηρίωση. Οι θεματικές κατευθύνσεις ενδεικτικά μπορούν να αφορούν τα παρακάτω:

• Τη διασύνδεση τομέων και οικονομικών παραγόντων.
• Την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της τοπικής

ταυτότητας.
• Την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και την

καταπολέμηση της φτώχειας.
• Την προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής

τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, εταίρων και κρατών.
• Την ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
• Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.
• Την ενίσχυση της καινοτομίας και των καινοτόμων παρεμβάσεων.
• Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και ειδικότερα τη βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα.
• Την εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής,
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ της Ομάδας εργασίας για τις Δημοτικές Αρχές της
Περιοχής :

Στο πλαίσιο αυτό ομάδα με ευθύνη και αναλύοντας τις ανωτέρω πληροφορίες προχώρησε
σε ανάλυση προτάσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο η έγκριση του ΓΠΣ
για να μην διατηρηθεί η παρούσα αναρχεία.

1.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

α) Κατασκευή φραγμάτων, εγγειοβελτιωτικών έργων, αρδευτικών δικτύων,
διευθέτηση ρέματος Μαυρατζά

Η έλλειψη αρδευτικών έργων και κυρίως φραγμάτων και ταμιευτήρων για τη συγκράτηση των
επιφανειακών απορροών, οι ελλείψεις σε αρδευτικά δίκτυα  στρέφουν τους παραγωγούς στην
εγκατάσταση γεωτρήσεων, που δημιουργούν εκτός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
σημαντικό κόστος στους παραγωγούς.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ακραία φαινόμενα υψηλών θερμοκρασιών που
συνοδεύονται από ξηρασία και ραγδαίες βροχοπτώσεις / καταιγίδες, με αποτέλεσμα τις
πλημμυρικές παροχές. Προκειμένου τα επιφανειακά νερά  βροχοπτώσεων - χειμάρρων να
συλλέγονται, να  αποθηκεύονται και στη συνέχεια με τα κατάλληλα έργα να χρησιμοποιούνται
για την άρδευση των γεωργικών εκτάσεων, θα πρέπει να προγραμματιστεί η κατασκευή
ταμιευτήρων, καθώς και η κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων, τα οποία έχουν ως
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση νερού λόγω μείωσης των απωλειών.

Αποτελεί λοιπόν βασικό στόχο η προώθηση της ορθολογικής χρήσης των υδατικών πόρων
αφενός μέσω εγγειοβελτιωτικών έργων για εξοικονόμηση νερού άρδευσης, βελτίωση της
ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης του και βελτίωση της ικανότητας αποθήκευσής του και
αφετέρου μέσω εφαρμογής γεωργικών πρακτικών που αποσκοπούν σε μειωμένη χρήση
νερού.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Προ - Μελέτη ωριμότητας έργου από την αρμόδια Τεχνική υπηρεσία .
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Αίτημα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια ή ΥΠΑΑΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Αναζήτηση Χρηματοδότησης (ΣΕΣ) για υλοποίηση έργων μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Διαδικασίες ανάθεσης μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5: Προσδιορισμός κόστους κατασκευής – Προ μέτρηση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6: Αίτημα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια του έργου κατασκευής

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7: Διαδικασίες ανάθεσης μελέτης
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β) Επεξεργασία του νερού του βιολογικού για εκμετάλλευσή του στις αγροτικές
καλλιέργειες, σχεδιασμός διαχείρισης ανακυκλούμενου νερού.

Η επεξεργασία και η χρήση του ανακυκλωμένου νερού για γεωργικούς σκοπούς θεωρείται
σήμερα η πιο ασφαλισμένη και περιβαλλοντικά σωστή λύση.

Με την ολοένα αυξανόμενη έλλειψη καλής ποιότητας νερού και τη ζήτησή του για ανθρώπινη
κατανάλωση αλλά και για άλλες χρήσεις, υπάρχει πιεστική ανάγκη χρήσης κατώτερης
ποιότητας νερού για γεωργική χρήση.

Η σημασία της χρησιμοποίησης του ανακυκλωμένου νερού για γεωργικούς σκοπούς στον
τόπο μας είναι πολύ μεγάλη. Κατ’ αρχήν, εκτός του ότι η χρήση αυτή θεωρείται η μόνη εφικτή,
οικονομική και ασφαλής μέθοδος για αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος, ταυτόχρονα
αποτελεί και σταθερή πηγή νερού που δεν εξαρτάται από τη βροχόπτωση, όπως οι άλλοι
συμβατικοί υδατικοί πόροι.

Παγκόσμια, η χρήση του ανακυκλωμένου νερού για γεωργικούς σκοπούς θεωρείται η
καλύτερη προσέγγιση για επίτευξη των μεγαλύτερων ωφελειών από κοινωνικής, οικονομικής
και περιβαλλοντικής άποψης.

Το ανακυκλωμένο νερό αποτελεί μια νέα, σίγουρη και σταθερή πηγή νερού για γεωργική
χρήση που είναι εμπλουτισμένο με διάφορα θρεπτικά στοιχεία και παρέχει σιγουριά στους
χρήστες ακόμα και σε περιόδους ανομβρίας.

Ο Δήμος όμως εκτός από τον σχεδιασμό διαχείρισης του ανακυκλώμενου νερού θα πρέπει να
αμβλύνει, περιορίσει, εξαλείψει και απαντήσει σε οποιεσδήποτε αρνητικές αντιδράσεις που
κατά καιρούς προβάλλονται που κατά κύριο λόγο οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες
και όχι σε αμφισβήτηση της αξίας του ανακυκλωμένου νερού για χρήση του στη γεωργία.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Προ - Μελέτη ωριμότητας έργου από την αρμόδια Τεχνική υπηρεσία .
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Αίτημα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια ή ΥΠΑΑΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Αναζήτηση Χρηματοδότησης (ΣΕΣ) για υλοποίηση έργων μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Διαδικασίες ανάθεσης μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5: Προσδιορισμός κόστους κατασκευής – Προ μέτρηση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6: Αίτημα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια του έργου κατασκευής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  7: Διαδικασίες ανάθεσης έργου

2.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ)

Στο Δήμο μας, τόσο λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας που παρουσιάζει (ορεινοί όγκοι και
πεδινός  χαρακτήρας) όσο και της διασποράς των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, υπάρχει
ανάγκη κατασκευής αλλά και βελτίωσης της προσβασιμότητας προς τις γεωργικές
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εκμεταλλεύσεις μέσω της βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας. Το υπάρχον αγροτικό δίκτυο
εμφανίζει προβλήματα βατότητας ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η επέκταση και βελτίωση της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου για την βελτίωση της
προσβασιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με στόχο τη μείωση του κόστους
μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών
μηχανημάτων, την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η
εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στις αγροτικές περιοχές καθ όλη την διάρκεια του χρόνου και η βελτίωση και εκσυγχρονισμός
των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.ο.κ)
συμβάλλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων με θετικές επιπτώσεις
στο αγροτικό εισόδημα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Προ - Μελέτη ωριμότητας έργου από την αρμόδια Τεχνική υπηρεσία .
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Αίτημα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια ή ΥΠΑΑΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Αναζήτηση Χρηματοδότησης (ΣΕΣ) για υλοποίηση έργων μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Διαδικασίες ανάθεσης μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5: Προσδιορισμός κόστους κατασκευής – Προ μέτρηση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6: Αίτημα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια του έργου κατασκευής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  7: Διαδικασίες ανάθεσης έργου

3.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ)

Ο Πρωτογενής Τομέας αποτελεί ως γνωστόν βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της Ελληνικής
Οικονομίας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο σχετικό ΠΑΑ 2014-2020 εντοπίζονται αρκετές
αδυναμίες. Ενδεικτικά:

- Το 97% των Αγροτών είναι χωρίς τυπική κατάρτιση

- Έλλειψη γνώσεων σε θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας

- Απουσία διασύνδεσης αναγκών αγροτικού τομέα με την παραγόμενη από Ερευνητικά
Ινστιτούτα και Ερευνητικά Ιδρύματα  γνώση

- Πλήρης απουσία πρότυπων εγκαταστάσεων κλπ

Συναφώς, αναφέρεται, ότι πολλές μελέτες γύρω από τον τομέα αυτό επισημαίνουν, ότι τα
επόμενα 10-20 χρόνια θα υπάρξει τεράστια ζήτηση των σχετικών αγαθών σε παγκόσμια
κλίμακα. Αναγκαία συνθήκη είναι η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών, ώστε να
δημιουργείται υψηλή προστιθέμενη αξία. Αναδεικνύεται έτσι ως επιτακτική η ανάγκη
δημιουργίας σε ευρύτερες περιοχές συναφών τεχνολογικών πάρκων.
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Ως γνωστόν τα τεχνολογικά πάρκα είναι οργανισμοί που σκοπό και στόχο έχουν την
ενθάρρυνση, δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων και προώθηση καινοτόμων αγαθών και
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου (δημιουργία θερμοκοιτίδων κλπ).

Στον Ν. 4277/2014 αρ.9 παρ.3,2 «Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας» αναφέρεται ρητά, ότι
προωθείται η δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου ως πυλώνα ανάπτυξης της ευρύτερης
περιοχής.

Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη ξεκινήσει συντονισμένες ενέργειες μεταξύ Δήμου
Μεγαρέων και Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προωθείται η δημιουργία Αγροτικού Τεχνολογικού Πάρκου, ως Πάρκου της Γνώσης, με σκοπό
την επανεκκίνηση της οικονομίας του τόπου μας μέσα από οργανωμένο και αειφορικό
σχεδιασμό.

Η γη των Μεγάρων έχει ιδιαίτερα ποιοτική πρωτογενή παραγωγή και μεγάλη ανάγκη από
μεταποιητικές μονάδες που θα αξιοποιούν τα πλεονεκτήματά της με τον πιο ανταγωνιστικό
τρόπο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: α. Έλεγχος Ιδιοκτησιακού καθεστώτος και ενέργειες και ενέργειες
παραχώρησης

β. Αναζήτηση συνεργασίας με Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με σκοπό τη
στέγαση τμήματος πχ Γεωπονικό τμήμα εργαστηρίων Φυτικής και Ζωικής παραγωγής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2:Προ - Μελέτη ωριμότητας έργου από την αρμόδια Τεχνική υπηρεσία .
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  3: Αίτημα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια ή ΥΠΑΑΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Αναζήτηση Χρηματοδότησης (ΣΕΣ) για υλοποίηση έργων μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5: Διαδικασίες ανάθεσης μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6: Προσδιορισμός κόστους κατασκευής – Προ μέτρηση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7: Αίτημα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια του έργου κατασκευής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8: Διαδικασίες ανάθεσης έργου

4.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ
ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ (~6000 στρ.)
Ως Κτηνοτροφικό Πάρκο ορίζεται μία περιοχή κτηνοτροφικής ζώνης, για την οποία έχει γίνει
χωροταξική μελέτη οργάνωσής της. Η χωροταξική αυτή μελέτη προβλέπει τη δημιουργία της
απαραίτητης υποδομής και την οριοθέτηση ορισμένου αριθμού κτηνοτροφικών εκτάσεων.

Η δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων έχει θετικές επιπτώσεις στην αύξηση των εισοδημάτων
των κτηνοτρόφων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αναβαθμισμένη ποιότητα των
παραγόμενων προϊόντων, στην καλύτερη υγεία και ελεγχόμενη διατροφή των ζώων, στην
εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης ζώων και εργαζόμενων, στην παραμονή των
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κτηνοτρόφων και των κοπαδιών, κατά τη χειμερινή περίοδο, στις ορεινές Κοινότητες και η
αποφυγή αποδιοργάνωσης των τοπικών κοινωνιών, στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης για
συνεργασία μεταξύ ολιγομελών ομάδων κτηνοτρόφων, στο επίπεδο χρήσεως της κοινής
υποδομής των κτηνοτροφικών πάρκων, προσχεδιασμένης και ελεγχόμενης διαχείρισης και
αξιοποίησης του δυναμικού των βοσκοτόπων, στην αποτελεσματικότερη προστασία του
περιβάλλοντος (όχληση, ρύπανση, υποβάθμιση) και στην αισθητική αναβάθμιση του
αγροτικού τοπίου με την κατασκευή πλήρως εναρμονισμένων με το περιβάλλον
ποιμνιοστασίων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Έλεγχος Ιδιοκτησιακού καθεστώτος και ενέργειες και ενέργειες
παραχώρησης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Προ - Μελέτη ωριμότητας έργου από την αρμόδια Τεχνική υπηρεσία

για την εφαρμογή Κυκλικής – Πράσινης οικονομίας.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  3: Αίτημα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια ή ΥΠΑΑΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Αναζήτηση Χρηματοδότησης (ΣΕΣ) για υλοποίηση έργων μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5: Διαδικασίες ανάθεσης μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6: Προσδιορισμός κόστους κατασκευής υποδομών σταβλισμού,
αποθηκών – Προ μέτρηση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7: Αίτημα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια του έργου κατασκευής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8: Διαδικασίες ανάθεσης έργου

5.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Ή ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ
Η λειτουργία ενός σφαγείου δίπλα στην μεγαλύτερη αγορά της Αθήνας δίνει ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κτηνοτρόφο της Μεγαρίδας και συγκεκριμένα:

 Ποιότητας και
 Κόστος μεταφοράς σε σχέση με τους άλλους κτηνοτρόφους της υπόλοιπης Ελλάδας.

Ταυτόχρονα, θα προσελκύσει κτηνοτρόφους της υπόλοιπης Ελλάδας κυρίως της Δυτικής
και της Πελοποννήσου για τη χρήση του μειώνοντας και σε αυτούς το κόστος μεταφοράς.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Προ - Μελέτη ωριμότητας έργου από την αρμόδια Τεχνική υπηρεσία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Αίτημα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια ή ΥΠΑΑΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Αναζήτηση Χρηματοδότησης (ΣΕΣ) για υλοποίηση έργων μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Διαδικασίες ανάθεσης μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5: Προσδιορισμός κόστους κατασκευής υποδομών σύμφωνα με την
επίκαιρη Εθνική και ΕΕ νομοθεσία. Πρόσληψη  κτηνιάτρου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6: Αίτημα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια του έργου κατασκευής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7: Διαδικασίες ανάθεσης έργου
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6.ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ
Σημαντικό χαρακτηριστικό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη γη των Μεγάρων είναι ότι οι
περισσότερες από αυτές αποτελούνται από μικρά αγροτεμάχια, τα οποία βρίσκονται σε
μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Η υλοποίηση της δράσης των εκούσιων αναδασμών κρίνεται
απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση της βιωσιμότητας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων στις περιοχές που θα εφαρμόζονται αναδασμοί μέσω της μείωσης των
εισροών και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η συγκέντρωση της διάσπαρτης ιδιοκτησίας με την παράλληλη κατασκευή έργων θα
καταστήσουν λειτουργικό το νέο κτηματικό καθεστώς και θα αντιμετωπίσουν μία από τις
σημαντικότερες διαρθρωτικές αδυναμίες του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα, που είναι ο
μικρός και κατακερματισμένος κλήρος.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Προ - Μελέτη ωριμότητας έργου από την αρμόδια Τεχνική υπηρεσία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Αίτημα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια ή ΥΠΑΑΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Αναζήτηση Χρηματοδότησης (ΣΕΣ) για υλοποίηση έργων μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Διαδικασίες ανάθεσης μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5: έναρξη Διαδικασίας Αναδασμού – Διαβούλευση – Ενστάσεις

7.«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
1. Στελέχωση και λειτουργία του Γ.Γ.Α.

2. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αγροτική; επιχειρηματικότητας για νέους

και παλαιούς παραγωγούς με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων. Τα

προγράμματα θα αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Το θεωρητικό μέρος θα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα όπως, το θεσμικό πλαίσιο,

η ορθολογική διαχείριση πόρων και αποβλήτων, η τυποποίηση και μεταποίηση των αγροτικών

προϊόντων, η προώθηση των προϊόντων και τα κανάλια διανομής στην εσωτερική και

εξωτερική αγορά, η καινοτομία στην αγροτική επιχειρηματικότητα, κ.α..

Το πρακτικό μέρος θα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση επάνω σε θέματα, καλλιεργητικών

μεθόδων και τεχνικών.

3. Διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων

4. Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών σε επισκέψιμες αγροτικές επιχειρήσεις με

σκοπό τη μεταφορά και ανταλλαγή γνώσεων.

5. Δημιουργία πειραματικών αγρών με νέες καλλιέργειες.

6. Δημιουργία ειδικού πεδίου ενημέρωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου όπου θα

κοινοποιούνται και θα δημοσιεύονται αγροτικά θέματα (μελέτες, άρθρα, εκδηλώσεις,

εκπαιδεύσεις, κ.α..
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Στρατηγική Συνεργασία με ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ή και Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Παραχώρηση χώρου και υποδομών εκπαίδευσης  πχ ΘΕΟΓΝΙΣ,
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΕΙΟ, κτλ. μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

8.«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»
1. Δημιουργία ζώνης μεταποιητικών δραστηριοτήτων στον τομέα των τροφίμων.

2. Ενημέρωση και υποστήριξη κτηνοτρόφων για τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών

και τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας γάλακτος.

3. Ενημέρωση και υποστήριξη αγροτών για τη δημιουργία μονάδων τροφίμων

οικοτεχνικής παρασκευής.

4. Δημιουργία ανοικτών αγροτικών αγορών (Open Farmers Market)

5. Προβολή τοπικών αγροτικών προϊόντων, υποστήριξη εταιρικών συμπράξεων,

συνεργασιών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Έγκριση του ΓΠΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Προ - Μελέτη ωριμότητας για δημιουργία υποδομών στήριξης
επενδυτών- δικαιούχων.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Αίτημα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια ή ΥΠΑΑΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Αναζήτηση Χρηματοδότησης (ΣΕΣ) για υλοποίηση έργων μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Διαδικασίες ανάθεσης μελέτης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5: Προσδιορισμός κόστους κατασκευής υποδομών σύμφωνα με την
επίκαιρη Εθνική και ΕΕ νομοθεσία.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 6: Αίτημα χρηματοδότησης από την Περιφέρεια του έργου κατασκευής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7: Διαδικασίες ανάθεσης έργου

9.«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
Μελλοντικές προκλήσεις

Η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων πρέπει να διπλασιαστεί μέχρι το 2050 ώστε να

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που θα προκύψουν από την αύξηση του πληθυσμού και την

αυξημένη κατανάλωση ζωικών προϊόντων από τους πλουσιότερους καταναλωτές – αλλά και οι

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (απώλεια βιοποικιλότητας, υποβάθμιση της ποιότητας

του εδάφους και του νερού).
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Η προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της παραγωγής και της μεταποίησης τροφίμων

(με τη βοήθεια ευρωπαϊκών ερευνητικών σχεδίων) με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας

και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, π.χ. με τη χρήση γεωργικών υποπροϊόντων

και αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας

Η καινοτομία στον αγροτικό τομέα θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα νέο προϊόν ή ακόμα να

είναι και η διαφοροποίηση πχ ΠΟΠ, ΠΓΕ. Πρέπει να δημιουργηθεί ταυτότητα στα προϊόντα της

δυτικής Αττικής

1) Προϊόντα Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευμένης
Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).
Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο

κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις χώρα, του οποίου η

ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό

περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και

του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής, πραγματοποιούνται εντός της οριοθετημένης

γεωγραφικής περιοχής.

Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, το οποίο κατάγεται

από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα, του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό

χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική

του προέλευση και του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται

εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Ενδεικτικά προϊόντα προς πιστοποίησης – ταυτότητα, αυγό Μεγάρων, ελιά Μεγάρων

τυποποιημένη, Ροδίτης καναλάτος, Μέλι Κιθαιρώνα, κτλ

α) Ωφέλεια για τους αγρότες:
Η διάθεση γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ποιότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα

οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, επιφέρει μεγαλύτερο οικονομικό

όφελος στον παραγωγό- μεταποιητή. Σε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού, ενισχύεται η

αγροτική οικονομία ιδιαίτερα των μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιοχών στις οποίες οι

παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν πιο εύκολα προϊόντα που παρουσιάζουν

εξειδικευμένα χαρακτηριστικά.

β) Ωφέλεια για τους καταναλωτές
Επιπλέον οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα πιστοποιημένα ως

προς την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους.
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2) Καινοτομία – Green Agro
Ως καινοτομία για την περιοχή θα μπορούσε να είναι, μέσω μια ορθή ολοκληρωμένη

διαχείριση και ανακύκλωση των αποβλήτων των αγροτικών καλλιεργειών. Τα υπολείμματα

της μίας να αποτελούν «τροφή» για την άλλη. Για παράδειγμα, τα απόβλητα από  τα

πτηνοτροφία αποτελούν μέσω μιας μονάδας βιοαερίου, φτηνή ενέργεια για μια μονάδα

θερμοκηπίου. Αντίστοιχα, τα κλαδέματα από τα αμπέλια και τις ελιές αποτελούν πρώτη

ποιότητας υλικό καύσης για θέρμανση στα πτηνοτροφία.

Μιλάμε για μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής,

σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός μειώνει δραστικά τη χρήση χημικών σκευασμάτων και

την ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών παρεμβάσεων. Είναι υποχρεωμένος να

ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής, σύμφωνα με τις υποδείξεις του

επιβλέποντα Γεωπόνου και να τηρεί αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζει, με

στόχο τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος. Με

τη μέθοδο αυτή η περιοχή, μέσω των παραγωγών θα συμβάλει και θα έχει χαμηλό

αποτύπωμα άνθρακα σύμφωνα με τις επιταγές τις ΕΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Μελέτη καταγραφής και αναγνώρισης τοπικών προϊόντων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Αίτημα υπαγωγής , σύνταξη φακέλου –ων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) στο ΥΠΑΑΤ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης και προβολής.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Συνεργασία με Δήμους της ΕΕ που έχουν αναπτύξει αντίστοιχες
πράσινες μορφές ανάπτυξης για μεταφορά τεχνογνωσίας.


