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Ειςαγωγό – Προούμιο   

Η περιοχι τθσ Δυτικισ Αττικισ παρουςιάηει ςωρευμζνα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά 

προβλιματα. ε αυτι ςυγκεντρϊνεται το ςφνολο τθσ βαριάσ βιομθχανίασ τθσ χϊρασ (2 διυλιςτιρια, 2 

ναυπθγεία, 2 χαλυβουργίεσ, 2 τςιμεντοβιομθχανίεσ, Ρεβυκοφςα και θ μοναδικι ΧΤΣΑ - ΧΩΜΑΣΕΡΗ τθσ Δυτικισ 

Αττικισ) αλλά και ζνα πλικοσ μικρότερων ιδιαίτερα όμωσ ρυπογόνων και επικινδφνων επιχειριςεων (οδθγία 

SEVEZZO). 

Επιπρόςκετα, δζχεται κακθμερινϊσ περιςςότερουσ από 100.000 εργαηόμενουσ από άλλεσ περιοχζσ, με ότι αυτό 

ςυνεπάγεται τόςο για τθν κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ όςο και για τθ ρφπανςθ.  

 

Η Περιφερειακι Ενότθτα Δυτικισ Αττικισ κζτει ωσ πρϊτθ προτεραιότθτα και ςτόχο τθν ανατροπι αυτοφ του 

μοντζλου και τθ διαςφάλιςθ ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ και των τριϊν τομζων τθσ οικονομίασ. 

Οι γενικότεροι ςτόχοι του Αναπτυξιακοφ χεδίου που ςυνζταξε θ Περιφερειακι Ενότθτα είναι οι εξισ: 

- Ενίςχυςθ του Πρωτογενοφσ Σομζα. 

- Προςταςία και αναβάκμιςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ βελτίωςθ των 

βαςικϊν και κοινωνικϊν υποδομϊν . 
- Καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ. 

- Ανάδειξθ, προςταςία και αξιοποίθςθ των ορεινϊν όγκων και των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ Δυτικισ 
Αττικισ. 

- Διαςφάλιςθ περιβαλλοντικά βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και ενίςχυςθ νζων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. 

- Προςταςία και ανάδειξθ των παράκτιων περιοχϊν. 

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη κε εληνιή ηνπ δεκάξρνπ Μεγάξσλ θν Γξ. ηακνχιε ζπζηάζεθε νκάδα εξγαζίαο, ε 

νπνία θιήζεθε λα απνηππψζεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο, ηηο αλάγθεο ηεο, ηηο αδπλακίεο ηεο, ηηο 

επθαηξίεο ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζα απφ ην πξφγξακκα 

Δ (Νέν ΔΠΑ, ΠΑΑ θαη Πεξηθέξεηαο).  

Σα κέιε ηεο νκάδαο πνπ ζπκκεηείραλ: 

 ΓΖΜΑ ΗΩΑΝΝΖ: Αληηδήκαρτος, Κηεληάηρος 



 ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΗΑΜΑ: Γηεσζσληής ΓΑΟΚ Αηηηθής 

 ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ : Αληηδήκαρτος, Ηαηρός  

 ΡΑΦΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, σλεργάηες Αληηπερηθερεηάρτε Γσηηθής Αηηηθής, 

Μεταληθός 

 ΗΩΑΝΝΗΓΟΤ ΑΓΑΠΖ: Προϊζηάκελε ηκήκαηος Αγροηηθού ηοκέα, Γεωπόλος 

 ΒΑΛΣΑ ΑΘΖΝΑ: Τπεύζσλε Σετληθώλ Τπερεζηώλ Γήκοσ Μεγαρέωλ, Μεταληθός 

 ΜΑΡΑΕΗΩΣΖ ΑΓΓΔΛΟ : Δληεηαικέλος ϋκβοσιος Γήκοσ Μεγαρέωλ, Σραπεδηθός 

 ΥΑΛΟΦΣΖ Ν. ΓΔΩΡΓΗΟ : ύκβοσιος Β.Δ.Π. γηα ζέκαηα Δ, Οηθολοκοιόγος 

 

 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηελ νκάδα απνηππψλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 



 
 

 

 



θνπφο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελή θαη 

δεπηεξνγελή ηνκέα ζηελ πεξηνρή.  

Πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ βηψζηκε ιχζε απφ θάζε πιεπξά (ππνδνκέο, πφξνη, επηζηεκνληθή 

ππνζηήξημε) γηα ηνπο λένπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Μεγαξίδνο πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ 

πξσηνγελή αιιά θαη ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα. 
 

 

Ανάλυςθ SWOT  με κατάτμθςθ ςε : 

1. Πξσηνγελή 

2. Γεπηεξνγελή  

Αληίζηνηρα πξν ειέγρνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί θαη ε RISE 3 ηεο Γπηηθήο ΑΣΣΗΚΖ φπσο εθπνλήζεθε απφ 

ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

 

 

 Πρωτογενήσ Τομέασ 
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

1. Δίκτυο μεταφορϊν και άξονεσ εφκολθσ     

διακίνθςθσ  των προϊόντων 

2. θμαντικι παράδοςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ του 

πρωτογενι τομζα και κυρίωσ ςτθν 

κτθνοτροφία, πτθνοτροφία.  

3. Διακεςιμότθτα αγροτικϊν εκτάςεων 

4. Υπαρξθ τθσ μεγάλθσ αγοράσ τθσ 

Μθτροπολιτικισ Περιοχισ τθσ Ακινασ 

5. Ανεπτυγμζνθ γεωργικι και κτθνοτροφικι 

δραςτθριότθτα. 

6. Θαλάςςιο δίκτυο διανομϊν – πλθςίον λιμζνοσ 

Πειραιά αλλά και Ελευςίνασ, Περάματοσ 

Μεγαρζων. 

7. Υπαρξθ τθσ ΡΕΒΤΘΟΤΑ ωσ εναλλακτικι 

μορφι  ενζργειασ. 

8. Κλιματολογικζσ ςυνκικεσ 

9. Υπαρξθ υποςτθρικτικϊν δομϊν για του 

Αγρότεσ. 

10. Υπαρξθ ικανοποιθτικοφ δικτφου Αγροτικϊν 

δομϊν. 

 

ΑΔΤΝΑΜΙΕ 

1. Άναρχθ δομι και Κατάλθψθ αγροτικισ γθσ από 

χριςεισ του μεταποιθτικοφ τομζα και κλάδων του 

τριτογενι τομζα (αποκθκεφςεισ, χονδρεμπόριο, 

logistics). 

2. Ζλλειψθ Πολεοδομικοφ χεδιαςμοφ Ανάπτυξθσ και 

Χωροκζτθςθσ των περιοχϊν. 

3. Ρφπανςθ περιβάλλοντοσ. 

4. ΡΕΒΤΘΟΤΑ : Δεν υπάρχει τροφοδοςία ςτθν 

κοινωνία τθσ Δυτικισ Αττικισ ςε αντίκεςθ θ 

ενζργεια τθσ Ρεβυκοφςασ διοχετεφεται ςτθν 

Κορινκία. 

5. Γραφειοκρατία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΤΚΑΙΡΙΕ 

1. Αξιοποίθςθ τθσ γειτνίαςθσ με ΑΕΙ και 

ερευνθτικά κζντρα τθσ Ακινασ για τθν 

ανάπτυξθ καινοτόμων καλλιεργειϊν, 

παραγωγι προϊόντων ονομαςίασ 

προζλευςθσ, καλλιεργειϊν υπό κάλυψθ. 

Εκςυγχρονιςμόσ παραγωγισ και οργάνωςθ 

κτθνοτροφίασ, πτθνοτροφίασ και αλιείασ. 

2. Αξιοποίθςθ τθσ μεγάλθσ αγοράσ τθσ 

Μθτροπολιτικισ Περιοχισ τθσ Ακινασ. 

3. Αξιοποίθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ υποδομϊν και 

υπθρεςιϊν τθσ Δυτικισ Αττικισ για ενίςχυςθ 

τθσ εξωςτρζφειασ του κλάδου. 

4. Δυνατότθτεσ δθμιουργίασ ειδικϊν 

Οργανωμζνων Περιοχϊν Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ. 

5. Δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων 

που ςυνδυάηονται με τον Πρωτογενι Σομζα 

(Αγροτουριςμόσ, Πολιτιςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, Αναψυχι). 

6. Τψθλόσ βακμόσ ςυγκζντρωςθσ νεανικοφ 

πλθκυςμοφ. 

7. Χαμθλόσ αρικμθτικά πλθκυςμόσ 

εναςχόλθςθσ με τον αγροτικό τομζα 

 

ΑΠΕΙΛΕ 

1. Ζνταςθ τθσ εγκατάλειψθσ του πρωτογενι τομζα 

λόγω «δυςκολιϊν» των επαγγελμάτων του, 

υψθλότερων και πιο εφκολων αποδόςεων του 

δευτερογενι και τριτογενι τομζα (ζςοδα από 

πωλιςεισ οικοπζδων-αγροτεμαχίων και 

ειςοδιματα από ενοικιάςεισ γθσ, απαλλοτρίωςθσ 

). 

2. Ζνταςθ τθσ πίεςθσ του μεταποιθτικοφ - τριτογενι 

τομζα για επζκταςθ ςτθ Δυτικι Αττικι λόγω νζων 

αναγκϊν ςε χϊρουσ και λόγω νζων ζργων 

υποδομϊν ςτισ μεταφορζσ. 

3. Δθμιουργία ςοβαρισ περιβαλλοντικισ απειλισ 

για τθν επαρχεία Μεγαρίδασ και γενικότερα τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Αττικισ λόγω τθσ 

ςυρρίκνωςθσ τθσ χριςθσ αγροτικισ γθσ. 

4. Ανάπτυξθ ρυπογόνων υποδομϊν (ΕΛΠΕ) 

5. Τψθλά επίπεδα ανεργίασ του επιςτθμονικοφ 

κόςμου λόγο τθσ ςυνεχισ απομάκρυνςθσ 

ιδιαίτερα κατά τθν τελευταία 30ετία από τθν 

καλλιζργεια τθσ γθσ.  

Δευτερογενήσ Τομέασ 
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

1. Πρόςβαςθ ςτισ υποδομζσ μεταφορϊν 

(Αεροδρόμιο «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ», Λιμάνι 

Πειραιά, Ελευςίνασ, ΚΑ, ΠΑΘΕ, Αττικι Οδόσ). 

2. Υπαρξθ ςθμαντικϊν εξωτερικϊν οικονομιϊν 

και οικονομιϊν ςυγκζντρωςθσ. 

ΑΔΤΝΑΜΙΕ 

1. Ζλλειψθ οργανωμζνων βιομθχανικϊν, 

βιοτεχνικϊν υποδομϊν (ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ, 

Οργανωμζνων Χϊρων Τποδοχισ 

Δραςτθριοτιτων). 

2. Αρνθτικζσ εξωτερικζσ οικονομίεσ που οφείλονται 

ςτθν κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ ςτθ ςφγκρουςθ 

των χριςεων γθσ, ςτθ ρφπανςθ, ςτισ δυςκολίεσ 

επζκταςθσ των μονάδων. 

3. Γειτνίαςθ με μθ ςυμβατζσ και πολλζσ φορζσ 

αλλθλοςυγκρουόμενεσ χριςεισ γθσ (κατοικία, 

πρωτογενισ, αρχαιολογικοί χϊροι). 

4. Χαμθλι παρουςία τοπικισ επιχειρθματικότθτασ 

ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ και τθ δυναμικότθτα του 

δευτερογενι τομζα. 



ΕΤΚΑΙΡΙΕ 

1. Δυνατότθτα ανάδειξθσ περιοχϊν μζςω 

Προωκθτικϊν Δραςτθριοτιτων (εξαγωγικζσ 

επιχειριςεισ, επιχειριςεισ υψθλισ 

τεχνολογίασ). 

2. Δυνατότθτα δθμιουργίασ Σοπικϊν 

Παραγωγικϊν Κυκλωμάτων και 

Ολοκλθρωμζνθσ Ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ. 

3. Αξιοποίθςθ των ςθμαντικϊν υποδομϊν 

μεταφορϊν. 

ΑΠΕΙΛΕ 

1. Αφξθςθ τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ. 

2. Τπερςυγκζντρωςθ άναρχων δραςτθριοτιτων του 

μεταποιθτικοφ τομζα χωρίσ ομοιογζνεια και 

αφξθςθ των αρνθτικϊν εξωτερικϊν οικονομιϊν. 

3. Δθμιουργία κοινωνικϊν εντάςεων και αδυναμία 

εξαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ ςυναίνεςθσ για τθν 

αναπτυξιακι πορεία τθσ περιοχισ. 

4. Άναρχθ ςυγκζντρωςθ δραςτθριοτιτων ςτισ 

περιοχζσ των μεγάλων ζργων μεταφορϊν (κατά 

μικοσ τθσ Δυτικισ Αττικισ Οδοφ, περιμετρικά του 

Εμπορευματικοφ Κζντρου του ΟΕ κ.λπ.). 

 

Θ ανάλυςθ SWOT τθσ Δυτικισ Αττικισ, ειδικά για τθν Ρροτεραιότθτα 1, περιορίηεται ςτθν 
επαναδιατφπωςθ των χαρακτθριςτικϊν του Ελλθνικοφ ςυςτιματοσ παραγωγισ «Ζρευνασ Τεχνολογίασ και 
Καινοτομίασ» χωρίσ επιμζρουσ εξειδίκευςθ και προςαρμογι ςτισ ιδιαιτερότθτεσ του πρωτογενι τομζα. Το 
κενό αυτό κα μποροφςε να καλυφκεί αξιοποιϊντασ τισ δεκατρείσ Ρεριφερειακζσ Στρατθγικζσ Ζξυπνθσ 
Εξειδίκευςθσ αλλά και τθν  Εκνικι Στρατθγικι τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, οι οποίεσ κα μποροφςαν να  
αποτελζςουν ςθμαντικζσ ειςροζσ για τθν κατάρτιςθ τθσ ανάλυςθσ SWOT 
 
 
Ανάλυςθ με μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ ςφμφωνα με τθ RISE 3 (ακολουκεί ςυγκεντρωτικι λίςτα προτεραιοτιτων 

και ςτθν ςυνζχεια θ διεξοδικι ανάλυςθ τουσ): 

 1θσ Ρροτεραιότθτασ «Ρροϊκθςθ τθσ μεταφοράσ γνϊςεων και τθσ καινοτομίασ ςτθ γεωργία, τθ δαςοκομία 
και τισ αγροτικζσ περιοχζσ»  

  2θσ Ρροτεραιότθτασ «Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ όλων των τφπων γεωργίασ και ενίςχυςθ τθσ 
βιωςιμότθτασ των εκμεταλλεφςεων» 

 3θσ Ρροτεραιότθτασ «Ρροϊκθςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ αλυςίδασ τροφίμων και τθσ διαχείριςθσ κινδφνων ςτθ 
γεωργία 

 4θσ Ρροτεραιότθτασ «Αποκατάςταςθ, διατιρθςθ και ενίςχυςθ των οικοςυςτθμάτων που εξαρτϊνται από 
τθ γεωργία και τθ δαςοκομία 

 5θσ Ρροτεραιότθτασ «Ρροϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων και ςτιριξθ τθσ μεταςτροφισ προσ μία 
οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα με ανκεκτικότθτα ςτθν αλλαγι του κλίματοσ ςτουσ 
τομείσ τθσ γεωργίασ και των τροφίμων  

 6θσ Ρροτεραιότθτασ «Ρροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, τθσ μείωςθσ τθσ φτϊχειασ και τθσ οικονομικισ 
ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

 

1ησ Προτεραιότητασ «Προώθηςη τησ μεταφορϊσ γνώςεων και τησ καινοτομύασ ςτη γεωργύα, τη 
δαςοκομύα και τισ αγροτικϋσ περιοχϋσ» 

 
Θ 1θ Ρροτεραιότθτα ςυνδζεται άμεςα με τον κεντρικό ςτόχο τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» για τθν 
επίτευξθ μιασ ανάπτυξθσ ζξυπνησ («smart»), διατηρήςιμησ («sustainable») και χωρίσ αποκλειςμοφσ ( 
«inclusive»). 
Λδίωσ ο ςτόχοσ τθσ «ζξυπνθσ» οικονομίασ αναφζρεται ςτισ αποτελεςματικότερεσ επενδφςεισ ςτθν 
εκπαίδευςθ, τθν ζρευνα και τθν καινοτομία, που αποτελοφν κεντρικι επιδίωξθ τθσ 1θσ Ρροτεραιότθτασ, 
κακϊσ αντικείμενο αυτισ είναι: 



θ προϊκθςθ τθσ μεταφοράσ γνϊςεων και τθσ καινοτομίασ ςτθ γεωργία, τθ δαςοκομία και τισ αγροτικζσ 
περιοχζσ, με ζμφαςθ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 
α) προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ βάςθσ γνϊςεων ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ  
β) ενίςχυςθ των δεςμϊν μεταξφ γεωργίασ, δαςοκομίασ, ζρευνασ και καινοτομίασ  
γ) προϊκθςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ 
 
Στο πλαίςιο αυτό, οι ςτόχοι ςτουσ οποίουσ αναμζνεται να ςυμβάλλει θ ΚΓΡ (Κοινισ Γεωργικισ Ρολιτικισ)  
είναι: 

 Θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ γεωργίασ 

 Θ βιϊςιμθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων και θ δράςθ για το κλίμα 

 Θ ιςόρροπθ εδαφικι ανάπτυξθ των αγροτικϊν περιοχϊν 
 
H υφιςτάμενθ κατάςταςθ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ EUROSTAT τθσ εικόνασ του επιπζδου Εκπαίδευςθσ 
των Αγροτϊν ςτθ χϊρα καταγράφεται ςτον παρακάτω πίνακα: 
 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε, ηελ κεηάδνζε θαη ηελ δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα, εκθαλίδνληαη ειιείςεηο ζηελ ρψξα καο, ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ειιεληθψλ 

αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αιιά θαη εμαηηίαο αλεπαξθεηψλ πνπ εκθαλίδεη ν κεραληζκφο ζχλδεζεο ηεο 

έξεπλαο κε ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο. 
 

 

Στον παρακάτω Ρίνακα καταγράφεται το ςφνολο των επιχειριςεων που ακολουκοφν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ : 
Ριςτοποιθμζνεσ Επιχειριςεισ / Εκμεταλλεφςεων για το Σφςτθμα Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ (ΣΟΔ) ςτθ Φυτικι 
Ραραγωγι 

Ρίνακασ 1.1. Επίπεδο εκπαίδευςθσ Επικεφαλισ αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων ςτθν Ελλάδα 
και τθν ΕΕ-27, 2010 - Δείκτθσ CI24 
 

 

Πηγή: Eurostat, Farm Structure Survey, 2010 



 

1.1 Πλεονεκτιματα για τθ Δυτικι Αττικι 

1. Ευνοϊκζσ κλιματολογικζσ και εδαφολογικζσ ςυνκικεσ που ευνοοφν τθν παραγωγι υψθλισ 
ποιότθτασ πρϊτων υλϊν και πιςτοποιθμζνων ελλθνικϊν προϊόντων υψθλισ διακρεπτικισ αξίασ 

2. Αξιόλογεσ υποδομζσ κατάρτιςθσ 
3. Ρρόςφατθ ανάπτυξθ υποδομϊν για τθν ορκολογικι διαχείριςθ τθσ ελλθνικισ γεωργίασ 
4. Συνεχισ διάδοςθ και αυξανόμενθ χριςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) 

που ευνοοφν τθν προϊκθςθ καινοτόμων μζτρων και τθν μεταφορά γνϊςθσ και ςυμβουλευτικϊν 
υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ αγροτικισ παραγωγικότθτασ και βιωςιμότθτασ 

5. Θ οικονομικι κρίςθ και θ διζξοδοσ ςτον πρωτογενι τομζα  
6. Ρλθςίον ςτθν μεγαλφτερθ αγορά τθσ χϊρασ (Ακινασ και Ρειραιά) 
7. Ρλθςίον ςτο Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο 
8. Εφκολθ ανάπτυξθ, παρακολοφκθςθ καινοτόμων και πιλοτικϊν εφαρμογϊν ςτον Αγροτικό τομζα 
9. Υπερ ςυγκζντρωςθ των ερευνθτικϊν και καινοτομικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν Αττικι 

 

1.2 Αδυναμίεσ 

1. Ζλλειψθ εκνικϊν προτεραιοτιτων και ενιαίασ ςτρατθγικισ για τθν Ζρευνα, Τεχνολογικι Ανάπτυξθ 
και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) με βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ 

2. Μθ επαρκείσ ςυνζργειεσ των εκνικϊν πολιτικϊν για τθν ενςωμάτωςθ τθσ καινοτομίασ και τθν 
προϊκθςθ τθσ γνϊςθσ ςτθν αγροτικι ανάπτυξθ και μθ επαρκισ ζμφαςθ ςτθν προϊκθςθ τθσ 
καινοτομίασ και τθσ γνϊςθσ ςτθν αγροτικι ανάπτυξθ 

3. Το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ ςχετικισ κουλτοφρασ ςε κοινωνία-
πολιτεία-παραγωγικό ςφςτθμα διατθροφν ςε χαμθλό επίπεδο τισ επενδφςεισ και τθ ςυμμετοχι ςε 
αντίςτοιχεσ δράςεισ ζρευνασ και καινοτομίασ 

4. Μικροφ μεγζκουσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ ςτθρίηονται ςτθ μεταφορά ϊριμθσ τεχνολογίασ από το 
εξωτερικό και όχι ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ με ςυνζπεια τθ μικρι ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ 
τομζα ςτθ ςυνολικι εκνικι δαπάνθ για τθν ζρευνα 

5. Κατακερματιςμόσ δθμόςιων ερευνθτικϊν υποδομϊν και μειωμζνα κίνθτρα για τθν προςζλκυςθ 
ερευνθτϊν 

6. Ελλιπείσ δράςεισ δια βίου μάκθςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτθ γεωργία 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΤΜΕΝΗ 

ΕΚΣΑΗ ΑΝΑ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

(ΣΡΕΜΜΑΣΑ) 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΕΚΣΑΗ 
ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

Δτσικήρ Μακεδονίαρ - Θπάκηρ 420.369,11 18.384 699.023,14 41.728 

Δτσικήρ Ασσικήρ 61.910,25 765 110.626,47 1.437 

Βοπείοτ Αιγαίοτ 164.365,30 5.281 220.536,90 6.958 

Δτσικήρ Ελλάδαρ 147.849,43 5.276 266.690,93 6.909 

Δτσικήρ Μακεδονίαρ 199.787,61 3.888 244.796,62 4.215 

Ηπείποτ 4.833,30 218 4.833,30 218 

Θεςςαλίαρ 916.643,12 
18.121 

1.039.569,84 22.559 

Ιονίψν Νήςψν 25.198,05 953 25.198,05 953 

Κενσπικήρ Μακεδονίαρ 1.467.892,63 40.044 2.336.094,04 
66.082 

Κπήσηρ 288.225,30 12.605 325047,73 * 
22.228 

Νοσίοτ Αιγαίοτ 6.875,90 583 6.875,90 581 

Πελοποννήςοτ 463.354,21 13.703 503.637,26 15.274 

σεπεάρ Ελλάδαρ 237.972,66 5.124 259.179,26 6.463 

ΤΝΟΛΟ 4.405.276,86 124.945 6.042.109,43 195.605 

Πηγή: Οπγανιςμόρ Πιςσοποίηςηρ και Επίβλεχηρ Γεψπγικών Πποωόνσψν (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), Σελετσαία ενημέπψςη: 

18.12.2014 



7. Χαμθλόσ βακμόσ μεταφοράσ τεχνολογίασ, κατοχφρωςθσ ευρεςιτεχνιϊν, παραγωγισ και εξαγωγισ 
νζων καινοτομικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν 

1.3 Ευκαιρίεσ 

1. Θ ζμφαςθ που δίνεται ςτθν προϊκθςθ τθσ μεταφοράσ γνϊςθσ και ςτθν καινοτομία ςτο πλαίςιο 
τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν νζα προγραμματικι περίοδο 2014-
2020. Αναμζνεται ςθμαντικι αφξθςθ των κονδυλίων που κα διατεκοφν για τθν ζρευνα ςτον 
γεωργικό τομζα 

2. Οι πρόςκετεσ ενιςχφςεισ από τθν ΕΕ για «ςυμπράξεισ καινοτομίασ» μεταξφ ερευνθτικϊν κζντρων, 
πανεπιςτθμίων, γεωργϊν, ομάδων παραγωγϊν, μεταποιθτικϊν βιομθχανιϊν, αλυςίδων 
διακίνθςθσ και των καταναλωτϊν 

3. Θ δυνατότθτα ςυγκρότθςθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν ζρευνα, τθν καινοτομία και τθν 
τεχνολογικι ανάπτυξθ, εναρμονιςμζνθσ με διεκνείσ και εκνικζσ καλζσ πρακτικζσ για τθν βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ, τθσ κτθνοτροφίασ, τθσ πτθνοτροφίασ και τθσ δαςοπονίασ 

4. Αξιοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ και ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ για τθν ανάπτυξθ φιλοδαςικοφ 
πνεφματοσ και τθν καλφτερθ δυνατι διάχυςθ τθσ γνϊςθσ, με απϊτερο ςτόχο τθν ζξυπνθ, βιϊςιμθ 
και ιςόρροπθ διαχείριςθ του δαςικοφ πλοφτου τθσ χϊρασ 

5. Οι αυξανόμενεσ απαιτιςεισ των πολιτϊν για τθν ανάδειξθ πιςτοποιθμζνων, ποιοτικϊν και 
καινοτόμων προϊόντων 

6. Θ περαιτζρω ανάπτυξθ των ΑΡΕ ωσ καινοτόμων υποδομϊν για τθν προαγωγι τθσ αειφόρου 
αγροτικισ ανάπτυξθσ και τθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ τθσ Ελλάδασ ςτον ευρωπαϊκό 
ενεργειακό και παραγωγικό χάρτθ 

7. Θ αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν και των καινοτομιϊν προσ όφελοσ τθσ παραγωγικότθτασ και 
τθσ εξυπθρζτθςθσ των αναγκϊν τθσ αγοράσ 

 

1.4 Απειλζσ 

1. Επιδείνωςθ των επιπζδων φτϊχειασ και ραγδαία αφξθςθ τθσ ανεργίασ και του μεταναςτευτικοφ 
ρεφματοσ εκτόσ Ελλάδασ, κυρίωσ του νζου επιςτθμονικοφ δυναμικοφ (brain drain) 

2. Αναςταλτικι λειτουργία τθσ οικονομικισ φφεςθσ ςτθν διακζςιμθ ρευςτότθτασ κεφαλαίων και ςτισ 
ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ καινοτόμεσ επενδφςεισ, που απαιτοφν ανάλθψθ ρίςκου 

 

 2θσ Προτεραιότθτασ «Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ όλων των τφπων γεωργίασ και ενίςχυςθ τθσ 

βιωςιμότθτασ των εκμεταλλεφςεων» 

 

Τον ςτόχο αυτό θ προτεραιότθτα 2 τον προςεγγίηει δίνοντασ ζμφαςθ ςε δφο τομείσ: 

• διευκόλυνςθ τθσ αναδιάρκρωςθσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων που αντιμετωπίηουν ςθμαντικά 
διαρκρωτικά προβλιματα, κυρίωσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων με χαμθλό βακμό ςυμμετοχισ ςτθν 
αγορά, των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων με προςανατολιςμό ςτθν αγορά ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ και των 
γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων που χρειάηεται να διαφοροποιθκοφν ωσ προσ τθ γεωργία 

• διευκόλυνςθ τθσ ανανζωςθσ των γενεϊν ςτο γεωργικό τομζα 

Μια τζτοια ςτρατθγικι προτείνουμε να ςτοχεφει επιχειριςεισ με παραγωγικά και χωροταξικά κριτιρια. Οι 
ελλθνικζσ αγροτικζσ (γεωργικζσ και κτθνοτροφικζσ) εκμεταλλεφςεισ μποροφν, ωσ προσ τθν ενίςχυςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ βιωςιμότθτασ να κατθγοριοποιθκοφν ςτρατθγικά και επιχειρθςιακά ωσ εξισ: 

• γεωργικζσ επιχειριςεισ που παράγουν μαηικά για τθν ελλθνικι και παγκόςμια ςυμβατικι γεωργία (π.χ. , 
ςκλθρό ςτάρι, ελαιόλαδο, κ.λπ.) με κυρίαρχο εξαγωγικό προςανατολιςμό και κφριο ανταγωνιςτικό 
πλεονζκτθμα το χαμθλό κόςτοσ για τθν υψθλι ποιότθτα ςτα ςυμβατικά βιομθχανικά επίπεδα 

• γεωργικζσ επιχειριςεισ που παράγουν για ειδικζσ καταναλωτικζσ αγορζσ (niche markets) προϊόντων 
ονομαςίασ προζλευςθσ ι βιολογικϊν προϊόντων με κφριο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθν ποιότθτα και 



τθν μοναδικότθτα που τουσ επιτρζπουν να διεκδικιςουν μια υψθλότερθ τιμι (price premium) 
• γεωργικζσ επιχειριςεισ που απευκφνονται ςε τοπικζσ-χωρικζσ αγορζσ και κφριο ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα τθν εμπιςτοςφνθ του καταναλωτι ςτθν τοπικι παραγωγι και το αυξθμζνο κόςτοσ των 
ειςαγομζνων (ςε τοπικό επίπεδο) ανταγωνιςτικϊν προϊόντων (π.χ. γεωργία ςε νθςιά, απομακρυςμζνεσ 
περιοχζσ, ορεινζσ περιοχζσ, κ.λπ.) 

Θ 2θ προτεραιότθτα κα πρζπει να μεγιςτοποιιςει τισ ςυνζργειζσ τθσ με τισ άλλεσ προτεραιότθτεσ και ιδιαίτερα με 
τισ εγκάρςιεσ προτεραιότθτεσ 1 «προϊκθςθ τθσ μεταφοράσ γνϊςεων και τθσ καινοτομίασ ςτθ γεωργία, τθ 
δαςοκομία και τισ αγροτικζσ περιοχζσ» και 5 «προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων και ςτιριξθ τθσ 
μεταςτροφισ προσ μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα με ανκεκτικότθτα ςτθν αλλαγι του 
κλίματοσ ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ, των τροφίμων και τθσ δαςοκομίασ». Ενδεικτικά, το παρακάτω ςχιμα 1, δείχνει 
μια τζτοια διαδικαςία. 

 
Σχιμα 1: Ραράδειγμα ςυνεργειϊν προτεραιότθτασ 2 με τισ άλλεσ προτεραιότθτεσ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Ρλεονεκτιματα για τθ Δυτικι Αττικι 

1 Σθμαντικι παραγωγικι κζςθ ςε οριςμζνα αγροτικά προϊόντα και ςτα προϊόντα Μεςογειακισ Διατροφισ ςε 
επίπεδο ΕΕ, (πχ. Ελιά, μζλι, ςιτθρά, κθπευτικά, αρωματικά ) 

2 Θ αγροτικι παραγωγι ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτισ εκνικζσ εξαγωγζσ 

3 Σθμαντικι κζςθ του αγροτικοφ και διατροφικοφ τομζα ςτθν εκνικι οικονομία 

4 Ευνοϊκζσ φυςικζσ ςυνκικεσ παραγωγισ 

5 Ρίςτθ των καταναλωτϊν ςτα Ελλθνικά προϊόντα 

6 Διαφαινόμενθ επιςτροφι νζων ςτθ γεωργία 

2.2 Αδυναμίεσ 

1 Το κόςτοσ παραγωγισ γεωργικϊν προϊόντων είναι αδικαιολόγθτα υψθλό και αποδυναμϊνει τθν 
ανταγωνιςτικι κζςθ τθσ ελλθνικισ γεωργίασ ςε ςχζςθ με άλλα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ και κυρίωσ αυτά που 
παράγουν ανταγωνιςτικά προϊόντα 

2 Χαμθλι παραγωγικότθτα εργαςίασ ςτον γεωργικό τομζα 
3 Χαμθλόσ ςχθματιςμόσ ακακάριςτου παγίου κεφαλαίου ςτον γεωργικό τομζα 
4 Αρνθτικό εμπορικό ιςοηφγιο γεωργικϊν προϊόντων 
5 Ζλλειψθ ρευςτότθτασ και πίςτθσ ιδιαίτερα μετά τθν φφεςθ, φορολογία 
6 Μεταβλθτότθτα των τιμϊν ςθμαντικϊν αγροτικϊν προϊόντων 
7 Διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ: Μζγεκοσ εκμεταλλεφςεων 
8 Διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ: Ανκρϊπινο δυναμικό 
9 Χαμθλό επίπεδο τεχνικισ υποςτιριξθσ και εφαρμογϊν 
10 Ελλείψεισ ςτουσ ελεγκτικοφσ και ρυκμιςτικοφσ φορείσ 

 

ΜΕΣΡΑ: 

Άπθπο 15: Δπάςειρ 

μεσαυοπάρ γνώςεψν και 

ενημέπψςηρ 

Άπθπο 16 τμβοτλετσικέρ 

τπηπεςίερ, τπηπεςίερ 

διαφείπιςηρ γεψπγικήρ 

εκμεσάλλετςηρ, κ.λπ 

Άπθπο 18: Επενδύςειρ ςε 

τλικά ςσοιφεία σοτ 

ενεπγησικού 

Άπθπο 20: Ανάπστξη 

γεψπγικών εκμεσαλ-

λεύςεψν και επιφειπήςεψν 

Άπθπο 29: Ενιςφύςειρ για ση 

γεψπγία, σο πεπιβάλλον και 

κλίμα 

Άπθπο 31: Natura 2000 και 

ενιςφύςειρ βάςει σηρ 

οδηγίαρ πλαιςίοτ για σα 

ύδασα 

Γεψπγική 

εκμεσάλλετςη 

παπαγψγήρ 

ςισηπών 

1η Προηεραιόηηηα 

Καινοσομία-Έπετνα 

Ποικιλίερ-ππακσικέρ 

(resilience agriculture) 

 

 

5ε Πξνηεξαηόηεηα 

Ανθεκσικόσησα ςσην 

αλλαγή κλίμασορ 

(resilience agriculture) 



 2.3 Ευκαιρίεσ 

1 Τα ςυνεχι περιςτατικά που κζτουν ςε κίνδυνο τθν υγεία του καταναλωτι ςτον αγροτροφικό τομζα κα 
ςτρζψουν τουσ καταναλωτζσ ςε Ελλθνικά, τοπικά και αναγνωρίςιμα προϊόντα και κα διευρφνουν τισ τοπικζσ 
αγορζσ επϊνυμων παραγωγϊν. 

2 Αυξανόμενθ προςφορά και ηιτθςθ για Ελλθνικά και υγιεινά προϊόντα 
3 Τα νζα εργαλεία εγγυοδοςίασ και διαχείριςθσ κινδφνων μποροφν να επιλφςουν τα προβλιματα ρευςτότθτασ, 

αλλά και θ μεγάλθ αμφιςβιτθςθ για τθν εφαρμογι τουσ. 
4 Αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο δθμιουργοφν ευκαιρίεσ για βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και δθμιουργίασ 

υποδομϊν για τθ διαχείριςθ τθσ ελλθνικισ γεωργίασ 
5 Νζα εργαλεία υποςτιριξθσ των παραγωγϊν, πλθροφόρθςθσ και διαςφνδεςθσ 
6 Θ διάδοςθ τθσ ςυμβολαιακισ γεωργίασ 
7 Διαςφνδεςθ τουριςμοφ με τθ μαγειρικι και πολιτιςτικι παράδοςθ και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα 
8 Διαφαινόμενθ επιςτροφι νζων ςτθ γεωργία 

2.4 Απειλζσ 

 
1 Ρεραιτζρω επιδείνωςθ των ςτοιχείων κόςτουσ ειςροϊν τθσ γεωργικισ     
              παραγωγισ 
2 Κίνδυνοσ απϊλειασ αυτάρκειασ ςε βαςικά αγροτικά προϊόντα 

 

3θσ Προτεραιότθτασ «Προϊκθςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ αλυςίδασ τροφίμων και τθσ διαχείριςθσ κινδφνων ςτθ 

γεωργία 

 

Θ προτεραιότθτα αυτι δίνει ζμφαςθ ςε δφο τομείσ: 

 καλφτερθ ενςωμάτωςθ των πρωτογενϊν παραγωγϊν ςτθν αλυςίδα τροφίμων μζςω ςυςτθμάτων 
ποιότθτασ, προϊκθςθσ ςε τοπικζσ αγορζσ και βραχειϊν αλυςίδων εφοδιαςμοφ, ομάδων παραγωγϊν και 
διεπαγγελματικϊν οργανϊςεων 

 ςτιριξθ τθσ διαχείριςθσ κινδφνων ςτθ γεωργικι εκμετάλλευςθ. 

Τζλοσ, θ 3θ προτεραιότθτα ςυνδζεται και με τθν 6θ προτεραιότθτα «προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, τθσ 

μείωςθσ τθσ φτϊχειασ και τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ» αφοφ είναι λογικό θ 

καλφτερθ ενςωμάτωςθ ςτθν αλυςίδα τροφίμων να επιφζρει διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ ςτισ περιοχζσ τθσ υπαίκρου, να αυξιςει τα ειςοδιματα και να καταπολεμιςει τθν φτϊχεια 

3.1 Πλεονεκτιματα ςτθ Δυτικι Αττικι 

1. Σθμαντικι εκτίμθςθ των καταναλωτϊν ςε τοπικά προϊόντα και βραχείεσ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ ςτθν 
Ελλάδα. 

2. Σθμαντικό πρόςφατο κεςμικό πλαίςιο για τισ ομάδεσ παραγωγϊν, τισ ςυνεταιριςτικζσ και τισ δι-
επαγγελματικζσ οργανϊςεισ 

3. Σθμαντικι εμπειρία και πρόςφατο κεςμικό πλαίςιο για τθν υιοκζτθςθ ςυςτθμάτων ποιότθτασ ςτθν 
γεωργικι εκμετάλλευςθ και δθμιουργία μθτρϊου πιςτοποιθμζνων εκμεταλλεφςεων και επιχειριςεων 

4. Ραραγωγι προϊόντων που ςυνκζτουν τθ Μεςογειακι Διατροφι 
5. Διαφαινόμενθ επιςτροφι νζων ςτθ γεωργία 

 3.2 Αδυναμίεσ 

1.  Υψθλόσ βακμόσ ςυγκζντρωςθσ ςτο λιανεμπόριο και ςε οριςμζνουσ κλάδουσ τθσ μεταποίθςθσ τροφίμων 



2.  Ρερικωριοποίθςθ τθσ ιδιωτικισ αςφάλιςθσ τθσ γεωργικισ παραγωγισ 
3.  Ζλλειψθ ςφγχρονων εργαλείων διαχείριςθσ του κινδφνου 
4.  Χαμθλό επίπεδο τεχνικισ υποςτιριξθσ και εφαρμογϊν 
5.  Ελλείψεισ ςτουσ ελεγκτικοφσ και ρυκμιςτικοφσ φορείσ 

 3.3 Ευκαιρίεσ 

1. Τα νζα εργαλεία διαχείριςθσ κινδφνου και κυρίωσ διαχείριςθσ τιμϊν αγροτικϊν προϊόντων και 
χρθματοοικονομικϊν κινδφνων 

2. Αυξανόμενθ προςφορά και ηιτθςθ για Ελλθνικά, πιςτοποιθμζνα και υγιεινά προϊόντα 
3. Νζα εργαλεία υποςτιριξθσ των παραγωγϊν, πλθροφόρθςθσ και διαςφνδεςθσ 
4. Διαςφνδεςθ τουριςμοφ με τθ μαγειρικι και πολιτιςτικι παράδοςθ και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα 
5. Διαφαινόμενθ επιςτροφι νζων ςτθ γεωργία 

 3.4 Απειλζσ 
1. Ρεραιτζρω επιδείνωςθ τθσ φφεςθσ 

4θσ Προτεραιότθτασ «Αποκατάςταςθ, διατιρθςθ και ενίςχυςθ των οικοςυςτθμάτων που εξαρτϊνται από τθ 
γεωργία και τθ δαςοκομία 

 
Θ Ρροτεραιότθτα 4 τθσ Ζνωςθσ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ ςτοχεφει ςτθν αποκατάςταςθ, διατιρθςθ και ενίςχυςθ 
των οικοςυςτθμάτων που εξαρτϊνται από τθν γεωργία και τθ δαςοκομία, με ζμφαςθ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

■ αποκατάςταςθ και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των περιοχϊν Natura 2000 και 
τθσ γεωργίασ υψθλισ φυςικισ αξίασ, και τθσ κατάςταςθσ των ευρωπαϊκϊν τοπίων 

■ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των υδάτων 
■ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ του εδάφουσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςθμαςία τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθ Βιοποικιλότθτα, ςτθ ςυνζχεια παρατίκενται οι 
γενικοί ςτόχοι τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθ Βιοποικιλότθτα με τουσ οποίουσ το ΡΑΑ 2014-2020 καλείται να ζχει 
ςχζςθ ςυνζργειασ και ςυμπλθρωματικότθτασ: 

1. Αφξθςθ τθσ γνϊςθσ για τθ βιοποικιλότθτα 
2. Διατιρθςθ και αποκατάςταςθ των ειδϊν και οικοτόπων τθσ Ελλάδασ (περιοχι ΒΟΥΚΑΛΟΥ) 
3. Οργάνωςθ και λειτουργία Εκνικοφ Συςτιματοσ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν 
4. Διατιρθςθ των γενετικϊν πόρων τθσ Ελλάδασ - Ρρόςβαςθ ςτουσ γενετικοφσ πόρουσ - Δίκαιοσ και ιςότιμοσ 

καταμεριςμόσ των ωφελειϊν που κα προκφψουν από τθ χριςθ τουσ 
5. Ενςωμάτωςθ των αναγκϊν διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ και προϊκθςθ τθσ αειφορικισ διαχείριςθσ των 

οικοςυςτθμάτων ςε όλεσ τισ πολιτικζσ και ςε όλα τα επίπεδα ςχεδιαςμοφ (αναπτυξιακοφ, χωροταξικοφ και 
πολεοδομικοφ) και κζςπιςθ κινιτρων για τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ 

6. Διατιρθςθ τθσ ποικιλότθτασ του τοπίου 
7. Ρρόλθψθ και μείωςθ των επιπτϊςεων ςτθ βιοποικιλότθτα λόγω τθσ κλιματικισ αλλαγισ 
8. Ρροςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ από είδθ ειςβολείσ 
9. Ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ και διακρατικισ ςυνεργαςίασ για τθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ 
10. Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ δθμόςια διοίκθςθσ ςε ςχζςθ με τθ προςταςία τθσ 

βιοποικιλότθτασ 
11. Ενςωμάτωςθ τθσ διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ ςτο αξιακό ςφςτθμα τθσ κοινωνίασ 
12. Συμμετοχι τθσ κοινωνίασ ςτθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ 
13. Αποτίμθςθ των οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα και προβολι τθσ αξίασ τθσ Ελλθνικισ 

βιοποικιλότθτασ 

4.1 Πλεονεκτιματα για τθ Δυτικι Αττικι 

1. Ρλοφςια  βιοποικιλότθτα 
2.  Φπαρξθ ςυνδυαςμοφ δραςτθριοτιτων, αγροτικϊν ςυςτθμάτων υψθλισ φυςικισ αξίασ και μεγάλο εφροσ 

περιοχϊν υψθλισ φυςικισ αξίασ 
3. Ρτωτικι τάςθ ςτθ χριςθ λιπαςμάτων και φυτοπροςτατευτικϊν 
4. Αφξθςθ τθσ γεωργίασ χαμθλϊν ειςροϊν 



 4.2 Αδυναμίεσ 

1.  Ελλείψεισ ςτο χαρακτθριςμό και τθ διαχείριςθ των προςτατευόμενων περιοχϊν 
2.  Αφξθςθ των εκτάςεων με φαινόμενα νιτρορφπανςθσ (Οδθγία 96/676/ΕΟΚ) 
3.  Υψθλι κατανάλωςθ και ςθμαντικζσ απϊλειεσ αρδευτικοφ νεροφ 
4.  Υψθλόσ ρυκμόσ διάβρωςθσ εδαφϊν 
5.  Ζλλειψθ υδατικοφ δυναμικοφ 

 

 4.3 Ευκαιρίεσ 

1. Σθμαντικό ποςοςτό γεωργικϊν εκτάςεων ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ και περιοχζσ με περιβαλλοντικοφσ 
περιοριςμοφσ 

2. Δθμιουργία προχποκζςεων για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων - Οδθγία πλαίςιο για τα 
νερά, 2000/60/ΕΚ. 

 4.4 Απειλζσ 

1. Υψθλό ποςοςτό των ειδϊν που ανικουν ςτα απειλοφμενα είδθ 
2. Τάςεισ αφξθςθσ των κτθνοτρόφων  
3. Ζλλειψθ οργάνωςθσ και καταγραφισ χωρικϊν και περιβαλλοντικϊν δεδομζνων 
4. Κίνδυνοσ πυρκαγιϊν 

 

  

5θσ Προτεραιότθτασ «Προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων και ςτιριξθ τθσ μεταςτροφισ προσ μία 

οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα με ανκεκτικότθτα ςτθν αλλαγι του κλίματοσ ςτουσ 

τομείσ τθσ γεωργίασ και των τροφίμων  

 
Θ 5θ Ρροτεραιότθτα τθσ Ζνωςθσ για τθν αγροτικι ανάπτυξθ ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ 

των πόρων και ςτιριξθ τθσ μεταςτροφισ προσ μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του 
άνκρακα με ανκεκτικότθτα ςτθν αλλαγι του κλίματοσ ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ και των τροφίμων και 
τθσ δαςοκομίασ, με ζμφαςθ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ χριςθσ νεροφ ςτθ γεωργία 
αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ χριςθσ ενζργειασ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ και τθσ μεταποίθςθσ τροφίμων 
διευκόλυνςθ τθσ προμικειασ και χριςθσ ανανεϊςιμων μορφϊν ενζργειασ, υποπροϊόντων, αποβλιτων, 

υπολειμμάτων και λοιπϊν πρϊτων υλϊν εκτόσ των τροφίμων για τουσ ςκοποφσ τθσ βιο-οικονομίασ 
μείωςθ των εκπομπϊν υποξειδίου του αηϊτου και μεκανίου από τθ γεωργία 
προϊκθςθ τθσ δζςμευςθσ του διοξειδίου του άνκρακα ςτθ γεωργία και τθ δαςοκομία 

Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ ενίςχυςθ ενόσ αγροτικοφ τομζα καινοτόμου, πιο ιςορροπθμζνου εδαφικά και 
περιβαλλοντικά και ανκεκτικοφ ςτθν κλιματικι αλλαγι. 

Στο πλαίςιο αυτό, οι ςτόχοι ςτουσ οποίουσ αναμζνεται να ςυμβάλλει θ ΚΓΡ είναι: 

 θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ γεωργίασ 

 θ βιϊςιμθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων και θ δράςθ για το κλίμα 

 θ ιςόρροπθ εδαφικι ανάπτυξθ των αγροτικϊν περιοχϊν 

5.1 Πλεονεκτιματα για τθ Δυτικι Αττικι 

1. Ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για αξιοποίθςθ των ΑΡΕ διότι βρίςκεται δίπλα ςε μεγάλεσ παραγωγικζσ μονάδεσ και 
βιομθχανίεσ  ΒΛΡΕ, ΒΛΟΡΑ. 

2. Σθμαντικά αποκζματα βιομάηασ 
3. Αυξανόμενθ διείςδυςθ ΑΡΕ 

 5.2 Αδυναμίεσ 

1.  Ρεριοριςμζνθ αξιοποίθςθ του δυναμικοφ τθσ βιομάηασ ςτθν παραγωγι ενζργειασ 
2.  Υψθλι κατανάλωςθ και ςθμαντικζσ απϊλειεσ αρδευτικοφ νεροφ 
3.  Ρεραιτζρω ζρευνα για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των βιοκαυςίμων 



 5.3 Ευκαιρίεσ 

1.  Ο νζοσ εκνικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν ζνταξθ των ΑΡΕ ςτο ενεργειακό ιςοηφγιο τθσ χϊρασ 
2.  Χριςθ βιοκαυςίμων 

3.  5.4 Απειλζσ 

1. Θ αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθ γεωργία - Ηϊνθ υψθλοφ ενδιαφζροντοσ θ περιοχι τθσ 
Μεςογείου και θ  Δυτικι Αττικι που ζχει επιφορτιςτεί τθ λειτουργία μεγάλου αρικμοφ βιομθχανιϊν.  

2. Αυξθμζνοσ κίνδυνοσ πυρκαγιϊν και πλθμμφρων 

6θσ Προτεραιότθτασ «Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, τθσ μείωςθσ τθσ φτϊχειασ και τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 

 

Θ προτεραιότθτα αυτι είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ και με τουσ τρείσ ςτόχουσ EU2020 «smart growth», 
«sustainable growth» και «inclusive growth» και είναι ειδικά προςανατολιςμζνθ ςτον τρίτο γενικό 
ςτόχο του CAP, για τθν ιςόρροπθ χωρικι ανάπτυξθ και τουσ ςτόχουσ «Information and communication 
technologies», «Employment and labour mobility», και «Social inclusion and combating poverty» του 
CSF. 

Θ προτεραιότθτα αυτι δίνει ζμφαςθ ςε τρείσ τομείσ (περιοχζσ εςτίαςθσ): 
διευκόλυνςθ τθσ διαφοροποίθςθσ, τθσ δθμιουργίασ νζων μικρϊν επιχειριςεων και τθσ δθμιουργίασ 

κζςεων εργαςίασ 
προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 
ενίςχυςθ τθσ προςβαςιμότθτασ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτασ των τεχνολογιϊν των πλθροφοριϊν και των 

επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ 
Συνεπϊσ θ προτεραιότθτα αναφζρεται ςτο ςφνολο των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςτισ περιοχζσ τθσ 

υπαίκρου, ςτθν τοπικι ανάπτυξθ και ςτισ ΤΡΕ ςτθν φπαικρο. 

6.1 Πλεονεκτιματα για τθ Δυτικι Αττικι 

1. Σθμαντικι ευκαιρία λόγω γεωγραφικισ κζςθσ για εξοικείωςθ των αγροτικϊν περιοχϊν με ολοκλθρωμζνα 
προγράμματα τοπικισ ανάπτυξθσ. 

2. Ρολλζσ ορεινζσ και θμιορεινζσ  περιοχζσ που ζχουν διατθριςει τθν παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ και 
ελκυςτικό δομθμζνο περιβάλλον και φυςικό περιβάλλον πχ κελυφϊδεσ φιςτίκι, οδίτθσ κανελάτοσ, κτλ  

3.  Ραραγωγι προϊόντων που ςυνκζτουν τθ Μεςογειακι Διατροφι 
4.  Διαφαινόμενθ επιςτροφι νζων ςτθ γεωργία  
5. Υψθλό αρικμό νζων ανζργων ςτθ Δυτικι Αττικι 
6. Κατάλλθλθ δθμογραφικι ςφνκεςθ των περιοχϊν τθσ υπαίκρου τθσ Δυτικισ Δυτικισ Αττικισ  

6.2 Αδυναμίεσ 

1.  Χαμθλι παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ ςτθν γεωργία και άλλα διαρκρωτικά κζματα 
2.  Χαμθλόσ Δείκτθσ τθσ Λιςαβόνασ ςτισ περιοχζσ τθσ Υπαίκρου 

6.3 Ευκαιρίεσ 

1.  Βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ και από τισ περιοχζσ τθσ υπαίκρου 
2.  Αυξανόμενθ προςφορά και ηιτθςθ για βιολογικά και υγιεινά προϊόντα 
3.  Νζα εργαλεία υποςτιριξθσ, πλθροφόρθςθσ και διαςφνδεςθσ, των παραγωγϊν 
4.  Διαςφνδεςθ τουριςμοφ με τθ μαγειρικι και πολιτιςτικι παράδοςθ και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα 
5. Διαφαινόμενθ επιςτροφι νζων ςτθ γεωργία 

6.4 Απειλζσ 

 
1. Ρεραιτζρω επιδείνωςθ τθσ φφεςθσ 

 

Ραρακάτω ακολουκοφν ςτοιχεία με αρικμό απαςχολουμζνων ςτθν Αττικι ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ χϊρασ. 



Πίνακας 6β. Αριθμός απαζτολοσμενων ζηο ζύνολο ηων εκμεηαλλεσζεων, καηά καηηγορία, ημέρες απαζτόληζης, περιθέρεια και νομό

Έξεπλα Γηάξζξσζεο Γεσξγηθώλ θαη Κηελνηξνθηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, έηνπο 2013
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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

Είναι εμφανζσ ότι οι βαςικοί άξονεσ ενδιαφζροντοσ και δράςθσ των αντίςτοιχων Ο.Τ.Α. τθσ 

Δυτικισ Αττικισ είναι οι παρακάτω: 

Α :  Βελτίωςθ Αγροτικϊν Υποδομϊν. 

Β : Εκπαίδευςθ, Επιμόρφωςθ, Δια βίου Μάκθςθ, 

Αγροτικοφ Ρλθκυςμοφ (γεωργοί, κτθνοτρόφοι, αλιείσ) τθσ Δυτικισ Αττικισ. 

Γ : Ανάδειξθ, Ρροβολι και Ανάπλαςθ χϊρων Λδιαίτερου Φυςικοφ κάλλουσ και 

ξεχωριςτισ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ. 

Δ : Ρροςταςία Ρεριβάλλοντοσ, πολιτικζσ μείωςθσ των ςυνεπειϊν τθσ κλιματικισ 

Αλλαγισ. 

Ε: Αγροτικά προϊόντα Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ (Ρ.Ο.Ρ.), 

Ρροςτατευόμενθσ Γεωγραφικισ Ζνδειξθσ (Ρ.Γ.Ε.) και Λδιότυπων 

Ραραδοςιακϊν Ρροϊόντων (Λ.Ρ.Ρ.) τθσ Δυτικισ Αττικισ. 

Α : Βελτίωςη Αγροτικών Υποδομών 

Οι αγροτικζσ υποδομζσ τθσ Δυτ Δυτικισ Αττικισ επιβάλλεται να τφχουν περαιτζρω 

βελτίωςθσ παρά το γεγονόσ ότι θ Δυτικι βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ χϊρασ και γενικά οι 

ςυνολικζσ υποδομζσ ζχουν βελτιωκεί αιςκθτά. 

Πολλζσ είναι οι αιτίεσ που κα μποροφςε κανείσ να αναφζρει για τθν υςτζρθςθ των 

αγροτικϊν υποδομϊν τθσ Δυτικισ Αττικισ. Ο βαςικότεροσ όμωσ, κατά τθν γνϊμθ μασ, 

είναι το γεγονόσ ότι θ Αγροτικι Παραγωγι (γεωργία, κτθνοτροφία, πτθνοτροφία, αλιεία) 

ςτθν Δυτικι Αττικι δεν ιταν ςτο επίκεντρο τθσ προςοχισ και του ενδιαφζροντοσ τθσ 

Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ και δυςτυχϊσ μζχρι ςιμερα και των Περιφερειακϊν και 

Δθμοτικϊν Αρχϊν. 

Το αποτζλεςμα αυτισ τθσ κακυςτζρθςθσ είναι θ αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ, θ μείωςθ 

των επενδφςεων, θ απουςία τθσ καινοτομίασ και θ περιοριςμζνθ δυνατότθτα προϊκθςθσ 

και προβολισ των τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων που ςωρευτικά ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ 

μείωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των παραγόμενων προϊόντων ςτθν εςωτερικι όςο και ςτθν 

διεκνι αγορά. 

Οι Ο.Τ.Α. των περιοχϊν, κατά βάςθ γίνονται αποδζκτεσ των αιτθμάτων, παραπόνων και 

προτάςεων του αγροτικοφ, κτθνοτροφικοφ και αλιευτικοφ επαγγελματικοφ κόςμου για τθν 

βελτίωςθ των υποδομϊν, για ςχζδια και δράςεισ που μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν 

βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των παραγόμενων προϊόντων. 

Στθν πλειονότθτα όμωσ των περιπτϊςεων ο βακμόσ ανταπόκριςθσ των Ο.Τ.Α. ςτα των 

αιτθμάτων δεν είναι ανάλογοσ με τθν ζνταςθ του προβλιματοσ που ςε οριςμζνεσ περιοχζσ 

παίρνει και ιδιαίτερεσ διαςτάςεισ (π.χ. δίκτυο άρδευςθσ ςτα Μζγαρα και αγροτικι 

οδοποιία, ςφαγεία ςε Ο.Τ.Α. τθσ Δυτικισ Αττικισ). 

Σα βαςικά προβλιματα αγροτικϊν υποδομϊν είναι θ διάνοιξθ αγροτικϊν δρόμων, θ 



βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των υδάτινων πόρων, θ δθμιουργία νζων ι επαναλειτουργία 

παλιϊν ςφαγείων, θ δθμιουργία νζων ι ενίςχυςθσ παλιϊν αλιευτικϊν καταφυγίων 

ςτουσ παράκτιουσ Ο.Σ.Α. τθσ Δυτικισ Αττικισ. Σαυτόχρονα, απαιτοφνται ουςιαςτικζσ 

πρωτοβουλίεσ και παρεμβάςεισ για κτθνοτροφικά και πτθνοτροφικά πάρκα και ενίςχυςθ 

υποδομϊν κτθνοτροφίασ, πτθνοτροφίασ κυρίωσ ςτθ Δυτικι Αττικι. 

Οι Ο.Τ.Α. κακϊσ ςτεροφνται των αναγκαίων πόρων και του ανκρωπινοφ δυναμικοφ ςτισ 

περιςςότερεσ των περιπτϊςεων δρουν αποςπαςματικά και μεμονωμζνα για τθν 

αντιμετϊπιςθ των παραπάνω προβλθμάτων. Ραράλλθλα, θ ελλιπισ αξιοποίθςθ αναλόγων 

προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ ςτο παρελκόν, δθμιουργεί εφλογθ δυςπιςτία και 

ςκεπτικιςμό ςτουσ εν δυνάμει δικαιοφχουσ του Ρ.Α.Α.2014-2020 αναφορικά με τθν 

αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των πόρων του παρόντοσ προγράμματοσ. 

Β : Εκπαίδευςη, Επιμόρφωςη, Δια βίου Μάθηςη Αγροτικού Πληθυςμού τησ 

Δυτικήσ Αττικήσ 

Ο Άξονασ Β ζχει, ίςωσ, τθν μεγαλφτερθ ςθμαςία για μια ςυντονιςμζνθ πολιτικι παρζμβαςθ 

των Ο.Τ.Α. προσ τον αγροτικό πλθκυςμό τθσ Δυτικισ Αττικισ. 

Θ ανάγκθ για οργανωμζνεσ και αποτελεςματικζσ δράςεισ ςτο τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ 

κατάρτιςθσ, τθσ επιμόρφωςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ των αγροτϊν, των κτθνοτρόφων 

και των αλιζων, αναδεικνφει ζνα νζο ςθμαντικό ρόλο για τουσ Ο.Τ.Α.. 

Κατάρτιςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων και εκπαιδευτικϊν δράςεων 

χρθματοδοτοφμενων από Π.Α.Α.2014-2020 μζςω τθσ Δυτικισ Αττικισ που απευκφνονται 

ςε αγρότεσ, κτθνοτρόφουσ και αλιείσ και ςυντονίηονται από  και τουσ αντίςτοιχουσ 

επιλζξιμουσ Ο.Σ.Α. 

Τα παραπάνω προγράμματα μπορεί να ζχουν διαφορετικά αντικείμενα. Δεν πρζπει να είναι 

αμιγϊσ αγροτικά ι κακαρά εξειδίκευςθσ ςε τομείσ αγροτικισ παραγωγισ, αντικείμενα που 

υπάγονται, άλλωςτε, ςτθν αρμοδιότθτα του Ελλθνικοφ Γεωργικοφ Οργανιςμοφ 

«ΔΘΜΘΤΑ», (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΘΜΘΤΑ) φορζα του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Τροφίμων. 

Θ κεματολογία των προγραμμάτων μπορεί να είναι ςτθν παρακάτω κατεφκυνςθ: 

•  Ανάπτυξθ δομϊν τοπικισ αγροτικισ παραγωγισ ςε ςυνεργαςία με τουσ Ο.Τ.Α.   

• Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ Ρρωτογενοφσ Ραραγωγισ και ςφνδεςι 

τουσ με τθν τοπικι οικονομία. 

• Οργάνωςθ ςχεδίων εφοδιαςτικισ αλυςίδασ (supply chain management) και 

προβολι τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων ςτθν εςωτερικι αγορά. 

• Διαςφνδεςθ τοπικϊν παραγωγϊν και αντίςτοιχων προϊόντων με τισ τοπικζσ 

Τουριςτικζσ Δομζσ. 

•  Κατάρτιςθ νζων παραγωγϊν ςε πολιτικζσ marketing και πωλιςεων. 



•  Νζοι παραγωγοί και κατάρτιςι τουσ ςε κζματα επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ. 

•  Νζοι παραγωγοί και διαςφνδεςι τουσ με Κοινωνικζσ Δομζσ των Ο.Τ.Α. 

• Νζοι παραγωγοί και κατάρτιςι τουσ ςε επιχειρθςιακά ςχζδια μεταφοράσ 

τεχνογνωςίασ από Ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ.(π.χ. οινικά πανθγφρια, οινοτουριςμόσ, 

δρόμοι κραςιοφ ςτθν Δυτικι Αττικι). 

• Βαςικι εκπαίδευςθ και ςχεδιαςμόσ μοντζλων αλιευτικοφ τουριςμοφ. 

Γ : Ανάδειξη, Προβολή και Ανάπλαςη χώρων Ιδιαίτερου Φυςικού κάλλουσ 

και ξεχωριςτήσ Πολιτιςτικήσ Κληρονομιάσ 

Στθν περιοχι τθσ Δυτικισ Αττικισ υπάρχει πλθκϊρα από ξεχωριςτά φυςικά τοπία και 

χϊρων ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ ςπουδαίασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 

Στα πλαίςια του Ρ.Α.Α.2014-2020 υπάρχει ειδικι μζριμνα με μζτρα χρθματοδότθςθσ για 

τθν ανάδειξθ, τθν προβολι και τθν ανάπλαςθ τζτοιων χϊρων με ιδιαίτερθ φυςικι, 

πολιτιςτικι και τουριςτικι αξία. 

Ραρακάτω, προτείνονται οριςμζνεσ κεματικζσ ενότθτεσ τζτοιων δράςεων: 

• Αττικι Γθ-Τόποσ ςυνεφρεςθσ Κεϊν και Ανκρϊπων με βάςθ το κραςί, το μζλι, τουσ 

ξθροφσ καρποφσ και τα βότανα.( Δυτικι Αττικι). 

• Ελευςίνια Μυςτιρια: Μια πολιτιςτικι προςζγγιςθ ςτθ Γθ του Κριάςιου Ρεδίου 

(Δυτικι Αττικι). 

Στισ παραπάνω κεματικζσ ενότθτεσ μποροφν να προςτεκοφν μετά από κατάλλθλθ 

επεξεργαςία, οι Ο.Τ.Α. με φορείσ των περιοχϊν που μπορεί να είναι , Λδιϊτεσ, Μουςεία, 

Λαογραφικά και Ρολιτιςτικά Κζντρα και Σφλλογοι κακϊσ επίςθσ και φορείσ του Τουριςμοφ 

των αντίςτοιχων περιοχϊν. 

 

Δ : Προςταςία Περιβάλλοντοσ, πολιτικέσ περιοριςμού των ςυνεπειών τησ 

κλιματικήσ Αλλαγήσ 

Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ Άξονεσ του Ρ.Α.Α.2014-2020 αλλά και του Ρεριφερειακοφ 

Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ τθσ Δυτικισ Αττικισ είναι ο Άξονασ τθσ Ρροςταςίασ του 

Ρεριβάλλοντοσ και ανάδειξθσ πολιτικϊν μείωςθσ των ςυνεπειϊν τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ. 

Οι αντίςτοιχοι Ο.Τ.Α. μποροφν να αςχολθκοφν με μζτρα και δράςεισ που κα προκφψουν 

από τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από το Ρ.Α.Α.2014-2020 για αντίςτοιχα 

ζργα που κα ζχουν ιδιαίτερθ περιβαλλοντικι και οικολογικι ςθμαςία και κα ζχουν 

χαρακτιρα διαδθμοτικό. 

Ακολοφκωσ αναφζρονται ενδεικτικά οριςμζνεσ - ςυναφοφσ χαρακτιρα - ενότθτεσ κεμάτων: 

• Διαχείριςθ κενϊν ςυςκευαςιϊν των φυτοφαρμάκων, ιδιαίτερα ςτθν ηϊνθ 

παραγωγισ κθπευτικϊν. Μεταφορά Τεχνογνωςίασ. (Δυτικι Αττικι). 

• Δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ κοπριάσ για παραγωγι ενζργειασ ι οργανικϊν 



λιπαςμάτων ςτθ Ηϊνθ Αςπροπφργου- Μεγάρων- Μάνδρασ. (Δυτικι Αττικι). 

• Επιπτϊςεισ τθσ μεταβολισ των κλιματικϊν ςυνκθκϊν ςτθν μελιςςοκομία τθσ 

Δυτικισ Αττικισ (Δυτικι Αττικι). 

• Βιολογικι φυτοπροςταςία τθσ ελιάσ και τθσ αμπζλου ςτθν περιοχι (Δυτικι Αττικι). 

Στισ παραπάνω κεματικζσ ενότθτεσ και άλλεσ που μποροφν να προςτεκοφν μετά από 

κατάλλθλθ επεξεργαςία, θ πρόταςθ μασ είναι να διαμορφωκοφν κατάλλθλεσ ςυνεργαςίεσ 

μεταξφ των Ο.Τ.Α. με αγρότεσ και κτθνοτρόφουσ των περιοχϊν, Ομάδεσ Ραραγωγϊν, 

Συνεταιριςμοφσ κ.λ.π. ζτςι ϊςτε να υπάρχουν οι ςυνκικεσ για τθν ςυμμετοχι πολλϊν 

φορζων ςτα αντίςτοιχα ζργα που κα ανοίξουν από το Ρ.Α.Α.2014-2020.



Ε : Αγροτικά προΰόντα Προςτατευόμενησ Ονομαςίασ Προέλευςησ (Π.Ο.Π.), 

Προςτατευόμενησ Γεωγραφικήσ Ένδειξησ (Π.Γ.Ε.) και ωσ Ιδιότυπο 

Παραδοςιακό Προΰόν (Ι.Π.Π.) τησ Δυτικήσ Αττικήσ 

Είναι προφανζσ ότι τα προϊόντα τθσ Δυτικισ Αττικισ αποτελοφν ζνα ςοβαρό παράγοντα που 

κα μποροφςε να βοθκιςει αποτελεςματικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ τθσ 

περιοχισ. 

Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ ςχεδίου, δεν πρόκειται να επεκτακοφμε ςε πολιτικζσ ανάπτυξθσ 

και εξωςτρζφειασ των προϊόντων τθσ Δυτικισ Αττικισ γθσ, για λόγουσ που εφκολα μπορεί να 

αντιλθφκοφμε όλοι. 

Στο παρόν ςχζδιο αναφερόμαςτε ςε πικανζσ πολιτικζσ που μποροφν να αναπτφξουν θ οι 

Ο.Τ.Α. με κορμό τα φθμιςμζνα Αττικά προϊόντα, ζτςι ϊςτε να πετφχουν τθν ευρφτερθ δυνατι 

ςυςπείρωςθ Ομάδων Ραραγωγϊν, ιδιωτϊν αγροτϊν και κτθνοτρόφων κακϊσ επίςθσ και τθν 

μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα για μζτρα και δράςεισ του Ρ.Α.Α.2014-2020 όταν αυτό 

ανοίξει για τθν υποβολι προτάςεων. 

Με βάςθ τισ παραπάνω παραδοχζσ κεωροφμε πωσ οι Ο.Τ.Α. μποροφν να διαδραματίςουν ζνα 

ουςιαςτικό ρόλο ςε ςχζδια και δράςεισ τθσ Δυτικισ Αττικισ για τθν εξειδίκευςθ των μζτρων 

του Ρ.Α.Α.2014-2020  με βάςθ τα Αττικά προϊόντα. 

Ενδεικτικά προτείνουμε, λοιπόν, τισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ Ρροβολισ, Αξιοποίθςθσ 

και Ρολιτικϊν Marketing για τα προϊόντα : 

Κραςί και Γεφςεισ Δυτικισ Αττικισ 
Μελιςςοκομία- Ειδικι Αναφορά ςτθν ποικιλομορφία των ορεινϊν όγκων 
Βότανα 
Ελαιόλαδο και ποικιλίεσ ελιάσ τθσ Δυτικισ Αττικισ 
Φιςτίκι Δυτικισ Αττικισ γθσ 
Ευεργετικζσ ιδιότθτεσ του Αυγοφ 
Πςτρακα και Αλιεία 
 

ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΓΝΩΗ ΣΗΝ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 
Θ Ρεριφζρεια Αττικισ αποτελεί τον ιςχυρότερο εκφραςτι τθσ διαμόρφωςθσ του 
ανταγωνιςτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ χϊρασ, από πλευράσ επενδφςεων ςτθν καινοτομία, τθν 
τεχνολογία και τθν εκπαίδευςθ και από πλευράσ παραγωγικισ δυναμικισ διακζτει τισ 
δυνατότθτεσ για να καταςτεί ευρωπαϊκι μθτρόπολθ κομβικισ ςθμαςίασ ςτθν περιοχι τθσ 
Νοτιοανατολικισ Μεςογείου. 

Ωςτόςο, ςτο πλαίςιο τθσ τρζχουςασ οικονομικισ κρίςθσ, θ επίτευξθ του ςτόχου αφξθςθσ 
επενδφςεων ςτθν ζρευνα και καινοτομία αποτελεί ιδιαίτερθ πρόκλθςθ.  
Με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία και τισ εκτιμιςεισ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, για τθν αφξθςθ 
του απόλυτου ποςοφ τθσ Ακακάριςτθσ Εγχϊριασ Δαπάνθσ για Ζρευνα και Τεχνολογικι 
Ανάπτυξθ (ΑΕΔΕΤΑ) ςτο 1,2% ωσ το 2020, απαιτείται υπερδιπλαςιαςμόσ των 
απαςχολοφμενων ςτθν ζρευνα. Απαραίτθτθ επίςθσ κρίνεται θ εκπαίδευςθ των ερευνθτϊν και 
θ παροχι κινιτρων για τθν ςτροφι του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν ζρευνα και καινοτομία. Στο 



ςθμείο αυτό, τονίηεται θ ιδιαίτερθ προοπτικι που εμφανίηεται ςε επίπεδο ανκρϊπινου 
δυναμικοφ, κακϊσ υπάρχει αυξθτικι τάςθ ςτθν περιφερειακι αγορά εργαςίασ των νζων με 
υψθλι εξειδίκευςθ. 

Θ περιφζρεια καταλαμβάνει ςτακερά από το 2000 τθ 2θ κζςθ ςτο κατά κεφαλιν ΑΕΡ τθσ 
χϊρασ, με πτωτικι ωςτόςο τάςθ από το 2008, κυρίωσ λόγω τθσ τρζχουςασ δυςμενοφσ 
οικονομικισ ςυγκυρίασ, με τθν Ακακάριςτθ Αξία Ραραγωγισ (ΑΡΑ) του πρωτογενι τομζα να 
κινείται ςτα χαμθλά εκνικά όρια του 4,5% περίπου. 

Θ κζςθ του αγροτικοφ τομζα ςτθν οικονομία τθσ Αττικισ είναι ςθμαντικι, τόςο από άποψθ 
ςυμμετοχισ του κλάδου ςτο ΑΕΡ όςο και από πλευράσ ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ του 
οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ. Ραρά τθν οικονομικι κρίςθ που οδιγθςε ςε 
μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτουσ περιςςότερουσ παραγωγικοφσ κλάδουσ, ςτον αγροτικό τομζα 
καταγράφεται ςχετικι αφξθςθ του αρικμοφ των απαςχολουμζνων από το τζλοσ του 2008, 
λόγω του ςθμαντικοφ αρικμοφ νεοειςερχομζνων ςτον κλάδο αλλά και λόγω μετακινιςεων 
εργαηομζνων από άλλουσ τομείσ τθσ περιφερειακισ οικονομίασ. Θ αφξθςθ ςτθν Αττικι 
εντοπίηεται ςε ποςοςτό 14,2%, υπερδιπλάςιο του αντίςτοιχου εκνικοφ μζςου όρου, με 
ςθμαντικι βαρφτθτα τουσ νζουσ και τισ παραγωγικζσ θλικίεσ μζχρι 40 ετϊν. Ο δυναμιςμόσ του 
αγροτικοφ τομζα τθσ περιοχισ οφείλεται μεταξφ άλλων ςτθν αυξθμζνθ παραγωγικότθτα τθσ 
εργαςίασ, ςτθν εγγφτθτα με το ιςχυρό καταναλωτικό κζντρο του Ρολεοδομικοφ 
ςυγκροτιματοσ, ςτο είδοσ των παραγόμενων προϊόντων, ςτο ςχετικά μεγάλο γεωργικό κλιρο 
και ςτθ χριςθ ςφγχρονων μεκόδων εκμθχάνιςθσ τθσ παραγωγισ. 

Θ άςκθςθ δραςτθριοτιτων του πρωτογενοφσ τομζα ςυγκεντρϊνεται κατά κφριο λόγο ςτθν 
επαρχία τθσ Μζγαρίδασ, κακϊσ και ςε λοιπζσ περιοχζσ τθσ Ρεριφζρειασ, με κφριουσ κλάδουσ 
τθν ανκοκομία, τα κθπευτικά, τισ αμπελοκαλλιζργειεσ και τα αλιευτικά προϊόντα - 
υδατοκαλλιζργειεσ. Στον αντίποδα, οι παραδοςιακοί κλάδοι του τομζα (π.χ. ςιτθρά, ελιά), με 
εξαίρεςθ τθν παραγωγι του κραςιοφ, κακϊσ και θ κτθνοτροφία, πτθνοτροφία περιορίηονται. 
Ρζραν των προαναφερκζντων, ςτθ Δυτικι Αττικι υπάρχουν μονάδεσ κερμοκθπίων ζνταςθσ 
κεφαλαίου και κτθνοτροφικζσ μονάδεσ. Σφμφωνα με κείμενο εργαςίασ του ΥΡΑΑΤ, τα 
κθπευτικά υπαίκρου και κερμοκθπίου, το κραςί, τα άνκθ, το φιςτίκι, το μζλι, τα προϊόντα από 
αιγοπρόβειο γάλα και κρζασ κακϊσ και τα παραδοςιακά προϊόντα φζτα, ελαιόλαδο και μζλι 
είναι τα προϊόντα που περιλαμβάνει το «Καλάκι τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ» και ενζχουν 
ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ εκμετάλλευςθσ και δθμιουργίασ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ. 

Τα βαςικά ςτοιχεία καταγραφισ τθσ αγροτικισ παραγωγισ τθσ Ρεριφζρειασ αποτυπϊνονται 
ακολοφκωσ: 

• Δυτικι Αττικι: περιςςότερα από 25.000 ςτρζμματα με κθπευτικά, 70.000 ςτρζμματα 
με ελιζσ, 12.000 ςτρζμματα με αμπζλι, 5.000 ςτρζμματα με φιςτικιζσ και 50.000 
ςτρζμματα με ςιτθρά ποςότθτεσ ανκζων και κθπευτικϊν. 

 
Χωρική ανάλυςη τησ καινοτομίασ και τησ μεταφοράσ γνώςησ ςτην αγροτική ανάπτυξη ςε 
ςυνδυαςμό και με τον τομζα του Περιβάλλοντοσ 

Κατά τα ζτθ 2010-2012, ο πρωτογενισ τομζασ ιταν ο μικρότεροσ παραγωγικόσ τομζασ τθσ 
Ρεριφζρειασ. Ωςτόςο, θ απαςχόλθςθ ςτον πρωτογενι τομζα είναι ςθμαντικι ςτισ Ρ.Ε. 
Δυτικισ και Ανατολικισ Αττικισ, κακϊσ και ςτα νθςιά τθσ Ρεριφζρειασ και ςτθν Τροιηινα. 
Επιπλζον, ο κλάδοσ παρουςιάηει ςθμαντικό δυναμιςμό ο οποίοσ οφείλεται μεταξφ άλλων 
ςτθν αυξθμζνθ παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ, ςτθν εγγφτθτα με το ιςχυρό καταναλωτικό 
κζντρο του Ρολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ, ςτο είδοσ των παραγόμενων προϊόντων, ςτο 
ςχετικά μεγάλο γεωργικό κλιρο και ςτθ χριςθ ςφγχρονων μεκόδων εκμθχάνιςθσ τθσ 
παραγωγισ. 



Ωσ δυναμικοί κλάδοι εντοπίηονται θ ανκοκομία, τα κθπευτικά, οι αμπελοκαλλιζργειεσ και τα 
αλιευτικά προϊόντα - υδατοκαλλιζργειεσ. Στθ Δυτικι Αττικι παρατθρείται ςυγκζντρωςθ 
κτθνοτροφικϊν μονάδων και μονάδων κερμοκθπίων ζνταςθσ κεφαλαίου. 

Από τουσ κλάδουσ, οι οποίοι είτε παρουςιάηουν υψθλά ποςοςτά εςτίαςθσ και εξειδίκευςθσ 
είτε αποτελοφν δυναμικά ανερχόμενουσ κλάδουσ που δφνανται να ςυνδράμουν ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ και τθν εδραίωςθ και εξζλιξθ του καινοτομικοφ ςυςτιματοσ τθσ 
Ρεριφζρειασ, ζχει εντοπιςτεί ο κλάδοσ «Εξειδικευμζνα τρόφιμα και χαρακτθριςτικά προϊόντα 
τθσ Αττικισ (selected products)» κακϊσ και ο κλάδοσ «Ρεριβαλλοντικζσ (κακαρζσ) τεχνολογίεσ 
(horizontal)». 

Τα κθπευτικά υπαίκρου και κερμοκθπίου, το κραςί, τα άνκθ, το φιςτίκι, το μζλι, τα προϊόντα 
από αιγοπρόβειο γάλα και κρζασ κακϊσ και τα παραδοςιακά προϊόντα φζτα,  ελαιόλαδο και 
μζλι είναι τα προϊόντα που περιλαμβάνει το «Καλάκι τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ» και ενζχουν 
ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ εκμετάλλευςθσ και δθμιουργίασ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ για 
τθν Ρεριφζρεια και μποροφν να ςυνδεκοφν άμεςα με τθν τουριςτικι αναβάκμιςθ τθ 
περιοχισ. 

Επιπλζον οι ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ προςφζρουν μία ςειρά από εργαλεία ΤΡΕ τα 
οποία μποροφν να αυξιςουν ςθμαντικά τθν παραγωγικότθτα και τθν απόδοςθ των εκάςτοτε 
καλλιεργοφμενων ειδϊν και κατά ςυνζπεια παρουςιάηουν και περιβαλλοντικι διάςταςθ. 
Ενδεικτικά αναφζρουμε τθν παροχι υπθρεςιϊν καλλιζργειασ ακριβείασ (Precision Farming) με 
χριςθ δορυφορικϊν εικόνων και GPS, τα ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ υγραςίασ του 
εδάφουσ και των μετεωρολογικϊν ςυνκθκϊν, τα ςφγχρονα αρδευτικά ςυςτιματα, κλπ. 

ΣΤ. Παρουςίαςη Στρατηγικήσ Αγροτικήσ Ανάπτυξησ 
 
Εκτόσ από τισ οριηόντιεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ (ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν, 
δθμιουργία υποδομϊν ζρευνασ και καινοτομίασ, αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν που προςφζρουν 
αναδυόμενοι τεχνολογικοί τομείσ, αριςτεία ςτθν ζρευνα, ανάπτυξθ ανκρϊπινου ερευνθτικοφ 
δυναμικοφ, διαςφνδεςθ τθσ επιςτιμθσ με τθν κοινωνία, παραγωγι νζασ γνϊςθσ, διεκνισ 
ςυνεργαςία), θ RIS3 που εκπονικθκε από τθν Ρεριφζρεια Αττικισ ζχει ςυγκεκριμζνθ τομεακι 
διάςταςθ, θ οποία προζκυψε μζςα από τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ τθσ επιχειρθματικισ 
ανακάλυψθσ και κα εξειδικευκεί περαιτζρω ςτο αμζςωσ επόμενο διάςτθμα όπωσ 
προβλζπεται και ςτο αντίςτοιχο κεφάλαιο του παρόντοσ. 

Οι τομείσ προτεραιότθτασ είναι: 
•  Αγρο-διατροφι 
•  Βιοεπιςτιμεσ & Υγεία - Φάρμακα 
•  Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 
•  Ενζργεια 
•  Ρεριβάλλον και βιϊςιμθ ανάπτυξθ 
•  Μεταφορζσ και εφοδιαςτικι αλυςίδα 
•  Υλικά - Καταςκευζσ 
•  Ρολιτιςμόσ - Τουριςμόσ - Ρολιτιςτικζσ & Δθμιουργικζσ Βιομθχανίεσ (ΡΔΒ) 



 

τόχοι και ςκοπόσ 

Στόχοσ του Σχεδίου Στρατθγικισ Ανάπτυξθσ του Αγροτικοφ τομζα τθσ Δυτικισ Αττικισ είναι να 
αποτελζςει το ζγγραφο αναφοράσ για το ςφνολο των ενεργειϊν που πρζπει να αναλθφκοφν, 
ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ ςυντεταγμζνθ ανταπόκριςθ ςτισ απαιτιςεισ επί του Ρρογράμματοσ 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014-2020. 
Σκοπόσ του Σχεδίου Στρατθγικισ Ανάπτυξθσ του Αγροτικοφ τομζα τθσ Δυτικισ Αττικισ είναι ότι 
διαςφαλίηεται, αφενόσ, διενεργοφνται επαρκείσ και κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ, 
ιδίωσ ςε ςχζςθ με τθν παροχι των πλθροφοριϊν που κεωροφνται απαραίτθτεσ για τθν 
επίτευξθ των επιμζρουσ ςτόχων και αφετζρου, ότι τα δεδομζνα  προγράμματα ςτιριξθσ που 
απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ αυτϊν είναι διακζςιμα. 

τόχοι περιγραφικϊ 

 Αξιοποίθςθ και βελτίωςθ τθσ ερευνθτικισ υποδομισ και του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ. 

 Ανάπτυξθ επιχειρθματικότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κοινωνικισ 
οικονομίασ. 

 Ολοκλιρωςθ των βαςικϊν υποδομϊν (ειδικότερα των υποδομϊν προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ). 

 Μείωςθ των χωρικϊν ανιςοτιτων εντόσ τθσ Ρεριφζρειασ. 

 Αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ και τθσ κοινωνικισ περικωριοποίθςθσ των 
πλθκυςμιακϊν ομάδων. 

 

 

 

  

ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑ ΜΔΣΡΟ ΤΠΑΓΩΓΖ ηοσ Π.Α.Α. γηα ηελ Περηοτή ηες 

Μεγαρίδας 

 
 



 
Μέηρο 

 

Σίηιος ηοσ θαζεζηώηος 

ελίζτσζες 

 

ΔΓΣΑΑ (ζε 

εσρώ) 

Δζληθή 

ζσγτρεκαηοδόηεζε 

(ζε εσρώ) 

σκπιερωκαηηθή 

εζληθή 

τρεκαηοδόηεζε 

(εσρώ) 

 

ύλοιο (ζε εσρώ) 

M01 - Γξάζεηο κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο 

(άξζξν 14) 
Γξάζεηο Μεηαθνξάο Γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο, πνπ 

δελ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 42 ηεο ΛΔΔ 

4.400.000,00 492.556,44  4.892.556,44 

M02 - πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ππεξεζίεο 

αληηθαηάζηαζεο ζηελ εθκεηάιιεπζε (άξζξν 15) 

Δπηκφξθσζε γεσξγηθψλ ζπκβνχισλ 2.000.000,00 596.116,77  2.596.116,77 

M03 - πζηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

θαη ηξνθίκσλ (άξζξν 16) 

πζηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 

ηξνθίκσλ 
20.235.000,00 5.695.026,77 

 

25.930.026,77 

M04 - Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (άξζξν 17) 
Γαζηθή νδνπνηία 34.436.975,00 10.870.570,14 

 

45.307.545,14 

M04 - Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (άξζξν 17) 

Μεηαπνίεζε, εκπνξία θαη αλάπηπμε γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ απφ επαγγεικαηίεο αγξφηεο 

(θαζεηνπνίεζε γεσξγηθήο παξαγσγήο), πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 42 ηεο 

ΛΔΔ 

3.333.333,00 839.213,87  4.172.546,87 

M04 - Δπελδχζεηο ζε πιηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (άξζξν 17) 
Μεηαπνίεζε, εκπνξία θαη/ή αλάπηπμε γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, κε ηειηθφ πξντφλ εθηφο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η (κε γεσξγηθφ πξντφλ) 

35.000.000,00 9.672.437,94 

 

44.672.437,94 

M06 - Αλάπηπμε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ (άξζξν 19) 
Δληζρχζεηο εθθίλεζεο γηα κε γεσξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε γεσξγηθέο πεξηνρέο 

40.000.000,00 11.485.687,51  51.485.687,51 

M07 - Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη αλάπιαζε ρσξηψλ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο (άξζξν 20) 
Αλάπηπμε δεκνζίσλ ππνδνκψλ επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 
65.571.561,00 18.932.602,60 

 

84.504.163,60 



M08 - Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε δαζηθψλ πεξηνρψλ 

θαη ζηε βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ δαζψλ 

(άξζξα 21-26) 

Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 

θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ 

76.665.500,00 26.360.152,13  103.025.652,13 

M08 - Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε δαζηθψλ πεξηνρψλ 

θαη ζηε βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ δαζψλ 

(άξζξα 21-26) 

Γάζσζε θαη δεκηνπξγία δαζηθψλ εθηάζεσλ 89.500.000,00 29.833.333,33  119.333.333,33 

M08 - Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε δαζηθψλ πεξηνρψλ 

θαη ζηε βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ δαζψλ 

(άξζξα 21-26) 

Δλίζρπζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε 

γεσξγν-δαζνθνκηθψλ ζπζηεκάησλ 
16.000.000,00 

5.333.333,33  21.333.333,33 

M08 - Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε δαζηθψλ πεξηνρψλ 

θαη ζηε βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ δαζψλ 

(άξζξα 21-26) 

Δπελδχζεηο ζε δαζνθνκηθέο ηερλνινγίεο θαη ζηελ 

επεμεξγαζία, θηλεηνπνίεζε θαη εκπνξία δαζηθψλ 

πξντφλησλ 

20.940.000,00 6.241.342,54  27.181.342,54 

M08 - Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε δαζηθψλ πεξηνρψλ 

θαη ζηε βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ δαζψλ 

(άξζξα 21-26) 

Πξφιεςε δεκηψλ ζε δάζε εμαηηίαο δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 

θαηαζηξνθηθψλ ζπκβάλησλ 

51.100.000,00 17.569.881,62  68.669.881,62 

M09 - χζηαζε νκάδσλ θαη νξγαλψζεσλ 

παξαγσγψλ (άξζξν 27) 

χζηαζε νκάδσλ θαη νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ, πνπ 

δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 42 

ηεο ΛΔΔ 

5.000.000,00 559.722,22  5.559.722,22 

M10 - Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα 

(άξζξν 28) 

Γηαηήξεζε ηνπηθψλ αβειηίσησλ πιεζπζκψλ - 

πνηθηιηψλ ζηε γεσξγία 
565.500,00 188.498,67 

 

753.998,67 

Μ12 - Δληζρχζεηο ζην πιαίζην ηνπ Natura 2000 θαη 

ηεο νδεγίαο πιαηζίνπ γηα ηα χδαηα (άξζξν 30) 
Υνξήγεζε αληηζηαζκηζηηθήο ελίζρπζεο ζε δαζηθέο 

πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 

7.500.000,00 2.500.000,00  

10.000.000,00 

M16 - πλεξγαζία (άξζξν 35) Οξηδφληηα θαη θάζεηε ζπλεξγαζία γηα βξαρείεο 

αιπζίδεο θαη ηνπηθέο αγνξέο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

πξνψζεζεο, γηα δξάζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην 

άξζξν 42 ηεο ΛΔΔ 

10.000.000,00 1.119.444,44  11.119.444,44 



M19 - ηήξημε γηα ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ 
LEADER (ΣΑΠΣΚ - ηνπηθή αλάπηπμε κε 
πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ) 

(άξζξν 35 θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.1303/2013) 

19.2 ηήξημε πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο κε Πξσηνβνπιία 

Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη 

19.3 ηήξημε γηα ηελ πξνπαξαζθεπή θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, γηα δξάζεηο πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 42 ηεο 

ΛΔΔ 

311.500.000,00 34.611.111,11  346.111.111,11 

χλνιν (ζε επξψ) 

 

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

 

 

Αθνινπζεί Πίλαθαο κε ηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΠΑΑ 2014 -2020 κε ηελ αλάινγε βαξχηεηα αλά κέηξν  
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Μεαπόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ οι Ρεριφζρειεσ κα αξιοποιιςουν το 37%   του 
ςυνόλου του ΡΑΑ 2014-2020. 
  

ΜΔΣΡΟ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΟΤ / 

ΤΠΟΜΔΣΡΟΤ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ (€) 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

 (%) 

1 
Γξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ 
θαη ελεκέξσζεο 

70.000.000 1,48 

2 

πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, 

ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο γεσξγηθήο 
εθκεηάιιεπζεο θαη ππεξεζίεο 

αληηθαηάζηαζεο ζηελ 

εθκεηάιιεπζε 

125.000.000 2,65 

3 
πζηήκαηα πνηφηεηαο 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 

ηξνθίκσλ 

40.470.000 0,86 

4 

4.1 Δπελδχζεηο ζε γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο 

356.794.642 7,56 

4.2 Δπελδχζεηο ζηε 
κεηαπνίεζε/ εκπνξία 

θαη/ή αλάπηπμε γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ 

250.000.000 5,30 

4.3 Δπελδχζεηο πνπ ζπλδένληαη 
κε εγγεηνβειηησηηθά έξγα 

454.856.540 9,64 

Λνηπέο επελδχζεηο ζε 

ππνδνκέο 
86.836.976 1,84 

5 

Απνθαηάζηαζε ηνπ γεσξγηθνχ 

παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ πνπ 
επιήγε απφ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο θαη 
αλάιεςε θαηάιιεισλ 

πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ 

40.000.000 

0,85 

  

6 

6.1 Δληζρχζεηο εθθίλεζεο 

επηρείξεζεο γηα λένπο 
γεσξγνχο 

276.800.000 5,87 

6.2 Δληζρχζεηο εθθίλεζεο 

επηρείξεζεο γηα κε 

γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε 
αγξνηηθέο πεξηνρέο 

40.000.000 

0,85 

  

6.3 Δληζρχζεηο εθθίλεζεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε κηθξψλ γεσξγηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ 

22.000.000 0,47 

Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ 
38.000.000 0,81 

7 

Βαζηθέο ππεξεζίεο θαη 

αλάπιαζε ρσξηψλ ζε 
αγξνηηθέο πεξηνρέο 

96.806.561 2,05 

8 

χζηαζε νκάδσλ θαη 

νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ ζηνπο 

ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 
δαζνθνκίαο 

  

25.000.000 

  

0,53 

9 
Δληζρχζεηο γηα ηε γεσξγία, ην 

πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα 
354.141.359 7,51 

10 Βηνινγηθή Γεσξγία 600.875.000 12,74 

11 
Δλίζρπζε γηα ηελ θαιή 
δηαβίσζε ησλ δψσλ 

10.000.000 0,21 

12 πλεξγαζία 97.000.000 2,06 

13 
ηήξημε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο 

LEADER (ΣΑΠΣΚ) 
400.000.000 8,48 

http://agrosimvoulos.gr/sxedia-veltiosis-2014-2020/
http://agrosimvoulos.gr/sxedia-veltiosis-2014-2020/
http://agrosimvoulos.gr/neoi-agrotes-2014-2020/
http://agrosimvoulos.gr/neoi-agrotes-2014-2020/
http://agrosimvoulos.gr/neoi-agrotes-2014-2020/
http://agrosimvoulos.gr/neoi-agrotes-2014-2020/
http://agrosimvoulos.gr/dikaiologitika-viologiki-georgia/
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Το ΡΑΑ 2014-2020 ςυμβάλλει ςτουσ ςτόχουσ του Συμφϊνου Εταιρικισ Σχζςθσ (ΕΣΡΑ 2014-
2020) με τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του αγροτικοφ και δαςικοφ 
τομζα ςε προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε ςυγκεκριμζνα πεδία, που καλφπτουν 
ανάγκεσ του γεωργικοφ και δαςικοφ τομζα. Επιςθμαίνεται ότι ωσ γεωργικόσ τομζασ κεωρείται 
το ςφνολο των επιχειριςεων, που δραςτθριοποιοφνται ςτθν πρωτογενι παραγωγι, τθ 
μεταποίθςθ και τθν εμπορία γεωργικϊν προϊόντων (άρκρο 2 Καν. 702/2014 τθσ Επιτροπισ). 

Ανϊλυςη των υπομϋτρων: 

1. Επαγγελματικό κατϊρτιςη και δρϊςεισ απόκτηςησ δεξιοτότων 

 
Δράςεισ κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ δεξιοτιτων για νζουσ γεωργοφσ και μικρζσ 

γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ 
Κατάρτιςθ και δράςεισ απόκτθςθσ δεξιοτιτων για τθν αποτελεςματικότερθ υλοποίθςθ 

των μζτρων του ΡΑΑ 

  Δράςεισ επίδειξθσ και ενθμζρωςθσ 

  Βραχυπρόκεςμεσ ανταλλαγζσ για διαχείριςθ γεωργικϊν, δαςικϊν εκμεταλλεφςεων, κακϊσ και 
επιςκζψεισ ςε αυτζσ 

 

Για τθν κατάρτιςθ των ωφελουμζνων του μζτρου κα προωκθκεί ο ςυνδυαςμόσ τθσ κεωρίασ με 
τθν πράξθ, θ ςφνδεςθ του αντικειμζνου μάκθςθσ με τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των 
καταρτιηομζνων, θ ανάπτυξθ κριτικοφ τρόπου ςκζψθσ κακϊσ επίςθσ και οι αμφίδρομεσ ςχζςεισ 
εκπαιδευτϊν - καταρτιηομζνων. 

Οι εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, που κα χρθςιμοποιθκοφν δεν αφοροφν μόνο ςτα κλαςςικά 
προγράμματα κατάρτιςθσ αλλά και ςε τεχνικζσ που αναπτφςςουν τθν ενεργθτικι 
ςυμμετοχι των καταρτιηόμενων, όπωσ ςυηθτιςεισ ςε μικρζσ ομάδεσ (εργαςτιρια), 
πρακτικζσ εργαςίεσ, εξατομικευμζνθ κακοδιγθςθ, δραςτθριότθτεσ επίδειξθσ, δράςεισ 
ενθμζρωςθσ, αλλά και βραχυπρόκεςμεσ ανταλλαγζσ ι επιςκζψεισ ςε γεωργικζσ 
εκμεταλλεφςεισ και δάςθ. 
Οι δράςεισ μζςω του παρόντοσ μζτρου είναι ςθμαντικζσ για τθν προϊκθςθ, τόςο τθσ 
οικονομικισ ανάπτυξθσ του αγρο-διατροφικοφ ςυςτιματοσ και του δαςικοφ τομζα και κατ’ 
επζκταςθ των αγροτικϊν περιοχϊν και τθ βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ και ανταγωνιςτικότθτάσ 
τουσ, όςο και τθσ αποδοτικισ διαχείριςθσ των πόρων και των περιβαλλοντικϊν επιδόςεων των 
γεωργικϊν και δαςοπονικϊν εκμεταλλεφςεων και τθσ εν γζνει βιωςιμότθτασ του αγρο-
διατροφικοφ ςυςτιματοσ, κακϊσ επίςθσ και τθσ μείωςθσ των παραγόντων που επιδεινϊνουν 
το φαινόμενο τθσ κλιματικισ αλλαγισ, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςθμαντικά και ςτουσ οριηόντιουσ 
ςτόχουσ του περιβάλλοντοσ και τθσ κλιματικισ αλλαγισ, εφόςον θ παροχι γνϊςθσ και θ 
ευαιςκθτοποίθςθ των απαςχολοφμενων ςτο αγρο-διατροφικό ςφςτθμα και ςτο δαςικό τομζα 
ςε τζτοια κζματα, προάγει τθν εφαρμογι ςχετικϊν δράςεων. 
 

2. υμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ, υπηρεςύεσ διαχεύριςησ γεωργικόσ 

εκμετϊλλευςησ και υπηρεςύεσ αντικατϊςταςησ ςτην εκμετϊλλευςη 

 

Οι αναφερόμενεσ ςυμβουλζσ παρζχονται ςτισ γεωργικζσ (φυτικισ ι/και ηωικισ κατεφκυνςθσ) 
εκμεταλλεφςεισ και κατατάςςονται ςε ζξι πακζτα ςυμβουλϊν, όπωσ περιγράφονται 
ακολοφκωσ: 
1ο πακζτο ςυμβουλϊν (ΡΣ1): Συμβουλζσ που παρζχονται για τισ καταςτατικζσ απαιτιςεισ 
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διαχείριςθσ ι/και πρότυπα για ορκζσ γεωργικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ (κεφ. 1 Τίτλοσ 
VI καν. (ΕΕ) 1306/2013 κακϊσ και γεωργικζσ πρακτικζσ επωφελείσ για το κλίμα και το 
περιβάλλον (κεφ. 3 Τίτλοσ ΛΛΛ καν. (ΕΕ) 1307/2013), κακϊσ και τθν διατιρθςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ  
2ο πακζτο ςυμβουλϊν (ΡΣ2): Συμβουλζσ που παρζχονται για τθν εκπλιρωςθ των απαιτιςεων, 
όπωσ ζχουν κακοριςτεί από τα κράτθ μζλθ, για τθν εφαρμογι του άρκρου 11§3 τθσ οδθγίασ 
πλαίςιο για τα νερά  
3ο πακζτο ςυμβουλϊν (ΡΣ3): Συμβουλζσ που παρζχονται για τθν εκπλιρωςθ των απαιτιςεων, 
όπωσ ζχουν κακοριςτεί από τα κράτθ μζλθ για τθν εφαρμογι του άρκρου 55 του καν. (ΕΚ) 
1107/2009, ιδίωσ όςον αφορά ςτθ ςυμμόρφωςθ με τισ γενικζσ αρχζσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 
φυτοπροςταςίασ που αναφζρονται ςτο άρκρο 14 τθσ οδθγίασ 2009/128/ΕΚ. 
4ο πακζτο ςυμβουλϊν (ΡΣ4): Συμβουλζσ ςτο γεωργικό τομζα ςχετικά με δράςεισ που 
μετριάηουν το φαινόμενο τθσ κλιματικισ αλλαγισ και προωκοφν τθν προςαρμογι τθσ 
γεωργίασ. 
5ο πακζτο ςυμβουλϊν (ΡΣ5): Συμβουλζσ για τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων 10 «Ενιςχφςεισ 
για τθ γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογικι Γεωργία». 
6ο πακζτο ςυμβουλϊν (ΡΣ6): Συμβουλζσ που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ και 
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ 
αξίασ του γεωργικοφ προϊόντοσ 
 

 

3.    τόριξη για νϋεσ ςυμμετοχϋσ ςε ςυςτόματα ποιότητασ 

 

Ζ πνιηηηθή γηα ηελ πνηφηεηα απνηειεί ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο Κνηλήο 

Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη θχξην πιενλέθηεκα ησλ Διιεληθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο. ην πιαίζην ηνπ ππνκέηξνπ νη γεσξγνί θαη νκάδεο γεσξγψλ κπνξνχλ λα 

εληζρπζνχλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπζηήκαηα πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 

ηξνθίκσλ, έηζη ψζηε λα πξνζδψζνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντφλ ηνπο θαη λα ην 

θαηαζηήζνπλ αληαγσληζηηθφ ζηελ αγνξά. Με ην παξφλ κέηξν εληζρχνληαη νη γεσξγνί θαη 

νκάδεο γεσξγψλ, νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε ελσζηαθά ή εζληθά ζπζηήκαηα 

πνηφηεηαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

πηζηνπνίεζεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 
Το παρόν υπομζτρο ςτοχεφει: 

•   Στθν υποςτιριξθ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ του γεωργικοφ προϊόντοσ ςτισ αγροτικζσ   
      περιοχζσ, μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ βάςει αναγνωρίςιμων από τον καταναλωτι  
      προτφπων. 
• Στθ δθμιουργία ςυνκθκϊν για τθν διαςφάλιςθ υψθλϊν επιδόςεων ποιότθτασ για τα 

προϊόντα με ζμφαςθ ςτο ςυνδυαςμό με εμπορεφςιμθ ποςότθτα. 
• Στθν καλφτερθ πρόςβαςθ των πρωτογενϊν παραγωγϊν ςτθν αγορά με τθν αφξθςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ των ομάδων των παραγωγϊν ωσ ςτακερϊν προμθκευτϊν πιςτοποιθμζνου 
ποιοτικοφ προϊόντοσ με αποδεικνυόμενα επικυμθτά χαρακτθριςτικά. 
 

   Όξνη επηιεμηκφηεηαο 

1. Ρροϊόντα προςτατευόμενθσ γεωγραφικισ ζνδειξθσ ι προςτατευόμενθσ ονομαςίασ 
προζλευςθσ . 

2. Ρροϊόντα που ζχουν καταχωρθκεί ςτον αμπελοοινικό τομζα ςφμφωνα με τισ 

ονομαςίεσ προζλευςθσ και τισ γεωγραφικζσ ενδείξεισ τθσ ΕΕ. 
3.  Ρροϊόντα με ζνδειξθ «προϊόν ορεινισ παραγωγισ». 
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4.  Σφςτθμα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο AGRO 2-1/2-2 
5.  με ςιμανςθ ECOLABEL ςφμφωνα με τον Καν. No 66/2010 
6. Βιολογικά προϊόντα που πλθροφν τουσ όρουσ του Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπωσ αυτόσ 

ιςχφει κάκε φορά. 
7.  Κρζασ πουλερικϊν και αυγά ορνίκων, βάςει των Καν. (ΕΚ) 543/2008και Καν. (ΕΚ) 

589/2008. 
8. Βόειο κρζασ ςφμφωνα με τθν Υ.Α. 290788/15.04.08 (ΦΕΚ 712/Β723.04.08). 
9. Ρροϊόντα παραχκζντα ςφμφωνα με το πρότυπο AGRO 3  
10. Ρροϊόντα παραχκζντα ςφμφωνα με το πρότυπο AGRO 7. 

 

4. Επενδύςεισ ςε γεωργικϋσ εκμεταλλεύςεισ -  Επενδύςεισ ςτη μεταπούηςη/ εμπορύα 

και/ό ανϊπτυξη γεωργικών προώόντων - Επενδύςεισ που ςυνδϋονται με 

εγγειοβελτιωτικϊ ϋργα  - Λοιπϋσ επενδύςεισ ςε υποδομϋσ 

 

Θ ςτιριξθ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων που ςτρζφονται κυρίωσ προσ τα ποιοτικά γεωργικά 
προϊόντα κα ενιςχφςει τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ και κα διευκολφνει τθν είςοδό τουσ ςε 
νζεσ αγορζσ ικανοποιϊντασ τισ νζεσ διατροφικζσ απαιτιςεισ των καταναλωτϊν. Ραράλλθλα κα 
ενιςχυκεί ςε ικανοποιθτικό βακμό το ειςόδθμα των δικαιοφχων και κα υπάρξει ςυμβολι ςτθν 
διατιρθςθ και δθμιουργία κζςεων εργαςίασ. 

Θ αναδιάρκρωςθ των κτθνοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων με τθν καλλιζργεια κτθνοτροφικϊν 
φυτϊν και τθ χριςθ των ιδιοπαραγόμενων ηωοτροφϊν κα ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του κόςτουσ 
παραγωγισ ηωικϊν προϊόντων αυξάνοντασ παράλλθλα τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ 
εκμετάλλευςθσ ενϊ θ αναδιάρκρωςθ με κατεφκυνςθ ςε καλλιζργειεσ ανκεκτικζσ ι 
προςαρμοςμζνεσ ςτθν κλιματικι αλλαγι κα ςυμβάλλει ςτθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων. 

Επιπλζον, θ ορκολογικότερθ χριςθ του νεροφ και θ μείωςθ των απωλειϊν με τθν ειςαγωγι 
προθγμζνων αρδευτικϊν ςυςτθμάτων και πρακτικϊν ςε επίπεδο εκμετάλλευςθσ κα 
ςυμβάλλουν ςτθν εξοικονόμθςθ φδατοσ και ςτθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτάσ του ςτθ γεωργία. 

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο Μέηξνπ ζα πινπνηεζνχλ ηα θάησζη ππνκέηξα θαη δξάζεηο: 
α) Επενδφςεισ για τθ βελτίωςθ των επιδόςεων και τθσ βιωςιμότθτασ των γεωργικϊν 

εκμεταλλεφςεων, 
β) Επενδφςεισ ςτθ μεταποίθςθ, εμπορία και/ι ανάπτυξθ των γεωργικϊν προϊόντων, 
γ) Επενδφςεισ ςε υποδομζσ που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ, τον εκςυγχρονιςμό ι τθν 

προςαρμογι τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοπονίασ 
δ) Μθ παραγωγικζσ επενδφςεισ ςε υποδομζσ που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ, τον 

εκςυγχρονιςμό ι τθν προςαρμογι τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοπονίασ 
 

Σν κέηξν ζπλεηζθέξεη ζε φινπο ηνπο εγθάξζηνπο ζηφρνπο θαηλνηνκία, πεξηβάιινλ θαη 

θιηκαηηθή αιιαγή κε ηα ππνκέηξα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ λα ζπκβάιινπλ θπξίσο ζηηο 

αθφινπζεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Έλσζεο 

5. Αποκατϊςταςη του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλόγη από 

φυςικϋσ καταςτροφϋσ και ανϊληψη κατϊλληλων προληπτικών δρϊςεων 

 

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ αλαθέξεηαη ζε θάιπςε δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο κε ζηφρν 

ηελ ππνβνήζεζε ησλ παξαγσγψλ γηα ηελ αλαζχζηαζε ηνπ δεκησκέλνπ θεθαιαίνπ 

(θπηηθφ, δσηθφ, πάγην) θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ γεσξγηθψλ & θηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ηνπο ή ησλ δεκφζησλ ππνδνκψλ εθφζνλ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην 

http://agrosimvoulos.gr/sxedia-veltiosis-2014-2020/


 35 

παξαγσγηθφ δπλακηθφ, φπσο δαπάλεο γηα: η) ηελ απνθαηάζηαζε θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλεκάησλ πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή ηελ 

αγνξά λέσλ κεραλεκάησλ, ηη) ηελ αλαζχζηαζε θπηηθνχ θαη δσηθνχ παξαγσγηθνχ 

δπλακηθνχ, πνπ έρεη πιεγεί απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα, κε 

εμαίξεζε ηελ αγνξά εηήζησλ θπηψλ θαη ηηη) ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ. 

6. Ενιςχύςεισ εκκύνηςησ επιχεύρηςησ για νϋουσ γεωργούσ- Ενιςχύςεισ εκκύνηςησ 

επιχεύρηςησ για μη γεωργικϋσ δραςτηριότητεσ ςε αγροτικϋσ περιοχϋσ - Ενιςχύςεισ 

εκκύνηςησ επιχεύρηςησ για την ανϊπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύςεων - 

Λοιπϋσ δραςτηριότητεσ για την ανϊπτυξη επιχειρόςεων 

 

To παρόν μζτρο ςυνδζεται άμεςα με τθν ανάπτυξθ τθσ “μικρισ” επιχειρθματικότθτασ ςτισ 
αγροτικζσ περιοχζσ και τθ δθμιουργία και διατιρθςθ κζςεων απαςχόλθςθσ και 
αυτοαπαςχόλθςθσ ςε αυτζσ τόςο ςτον πρωτογενι γεωργικό τομζα όςο και ςτο δευτερογενι 
και τριτογενι τομζα, γεγονόσ, ςυνδεόμενο άμεςα με τισ ςυςτάςεισ τθσ ΕΕ (Position Paper 2014-
2020) και τθσ κατευκφνςεισ του ΣΕΣ 2014-2020 για: «ςτοχευόμενθ υποςτιριξθ ανταγωνιςτικϊν 
και εξωςτρεφϊν κλάδων όπωσ ο αγροδιατροφικόσ τομζασ», «δθμιουργία βιϊςιμων κζςεων 
απαςχόλθςθσ και αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ, ιδιαίτερα τθσ νεανικισ» και «κοινωνικι και 
οικονομικι αναηωογόνθςθ των αγροτικϊν κοινοτιτων, ειδικά των υποβακμιςμζνων ». 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, ςτο παρόν μζτρο ενεργοποιοφνται τα εξισ υπομζτρα: 

•  Υποςτιριξθ τθσ εγκατάςταςθσ νζων ζωσ 40 ετϊν ςτθ γεωργικι δραςτθριότθτα 
(ΥΡΟΜΕΤΟ 6.1): Επιδίωξθ είναι όχι μόνο θ ανάλθψθ τθσ κυριότθτασ από νζουσ 
θλικιακά κατόχουσ αλλά όπωσ αναφζρεται και ςτο ΣΕΣ 2014-2020 «ο ςυνδυαςμόσ τθσ 
με παροχι κατάρτιςθσ», οφτωσ ϊςτε οι νζοι γεωργοί να αποτελζςουν ζνα δυναμικό 
«κομμάτι» του επαγγελματικοφ γεωργικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ, με βιϊςιμεσ 
εκμεταλλεφςεισ και νζεσ παραγωγικζσ πρακτικζσ. Βαςικι επιλογι αποτελεί το ότι θ 
εγκατάςταςθ των νζων γεωργϊν επιτρζπεται να γίνει ςε εκμεταλλεφςεισ με επαρκζσ 
αρχικό παραγωγικό δυναμικό (τυπικι απόδοςθ ειςόδου τουλάχιςτον ίςθ με 8.000 
ευρϊ), «ικανό» να υποςτθρίξει τθ μελλοντικι ανάπτυξθ τθσ εκμετάλλευςθσ, ζτςι όπωσ 
περιγράφεται ςτουσ ςτόχουσ (ποιοτικοφσ ι ποςοτικοφσ) του επιχειρθματικοφ ςχεδίου. 

      Ειδικά οι ςχετικοί ςτόχοι είναι δεςμευτικοί και αξιολογοφνται ωσ προσ το βακμό 
επίτευξισ τουσ και τθν ορκι ολοκλιρωςι τουσ. 

 

7. Βαςικϋσ υπηρεςύεσ και ανϊπλαςη χωριών ςε αγροτικϋσ περιοχϋσ 

 

Θα ππάξρεη ζπλέξγεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ Θεκαηηθψλ ρεδίσλ 

Γηαρείξηζεο γηα ηνλ Σνκέα ηεο Γεσξγίαο κε ηα Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα ησλ 

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαζψο θαη κε ινηπέο επηρεηξεζηαθέο θαη ζεζκηθέο δξάζεηο 

γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο απηψλ ησλ πεξηνρψλ, φπσο 

θαη ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ (φπσο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Γεσξγίαο). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ηα Θεκαηηθά ρέδηα 

Γηαρείξηζεο γηα ηνλ Σνκέα ηεο Γεσξγίαο ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηα Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα 

ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ (πθηζηάκελα θαη ππφ εθπφλεζε), ελψ νη «εθξνέο» 

(πεξηερφκελν, απνηειέζκαηα, πξνηάζεηο) ησλ κειεηψλ γηα ηα Θεκαηηθά ρέδηα γηα ηνλ 

Σνκέα ηεο Γεσξγίαο ζα ιεθζνχλ ππφςε σο «εηζεξρφκελα» ζε εθπνλνχκελεο κειέηεο γηα 

ηα Γηαρεηξηζηηθά ρέδηα ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαζψο θαη ζηελ εθπφλεζε ηνπ 

http://agrosimvoulos.gr/neoi-agrotes-2014-2020/
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ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο απηψλ ησλ Πεξηνρψλ (φπσο ελδεηθηηθά ε 

Κχξσζε ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ). 

8.  ύςταςη ομϊδων και οργανώςεων παραγωγών ςτουσ τομεύσ τησ γεωργύασ και 

τησ δαςοκομύασ 

 

Ο ελλθνικόσ αγροτικόσ τομζασ, μεγάλοσ ςε ςθμαςία αλλά εφκραυςτοσ και με μια περιοριςμζνθ 
διείςδυςθ ςτισ διεκνείσ αγορζσ, βρίςκεται αντιμζτωποσ με ποικίλουσ κινδφνουσ και προκλιςεισ 
αλλά και με ευκαιρίεσ ςτισ οποίεσ κα πρζπει να ανταποκρικεί με τον αποτελεςματικότερο 
τρόπο. Σιμερα τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι αγρότεσ είναι: 

α) ην κηθξφ κέγεζνο θαη ν πνιπ-ηεκαρηζκφο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηε 

SWOT αλάιπζε είλαη πάξα πνιχ κηθξφ κε νπνηνδήπνηε δείθηε θαη αλ κεηξεζεί, έθηαζε, 

νηθνλνκηθφ κέγεζνο ή απαζρφιεζε. Απηφ ην κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπνζεηεί 

ζηαζεξά ηελ Διιάδα πνιχ καθξηά απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. ηελ ειιεληθή γεσξγία 

50% ησλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη θάησ ησλ 2 ha (ηνπ κηζνχ δειαδή απφ απηφ πνπ 

ζεσξείηαη κηθξή εθκεηάιιεπζε) θαη 50% θάησ απφ 4.000€. 
β) θ αποεπζνδυςθ και θ ζλλειψθ βαςικϊν γνϊςεων/δεξιοτιτων των απαςχολουμζνων, και 

γ) θ απόκλιςθ μεταξφ τιμϊν παραγωγοφ και καταναλωτι και θ ςυνεχισ αφξθςθ του κόςτουσ 
των ειςροϊν. 

Έλα βαζηθφ εξγαιείν πνπ δηαζέηνπλ νη παξαγσγνί γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπο είλαη ν ζρεκαηηζκφο θαη ε ιεηηνπξγία νκάδσλ 

θαη νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ. Παξάιιεια, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη κέρξη ζήκεξα 

ππάξρνπλ νξγαλψζεηο παξαγσγψλ κφλν γηα ηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, ηνλ ηνκέα 

ακπειν-νηληθψλ πξντφλησλ, ηνλ ηνκέα ηνπ ειαηνιάδνπ θαη επηηξαπέδησλ ειηψλ, θαζψο 

θαη ηνλ ηνκέα ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. Βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΑΑΣ, ζηνπο 4 ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο ππάξρεη ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, παξαηεξείηαη ζεκαληηθά ρακειφο βαζκφο 

νξγάλσζεο ησλ παξαγσγψλ 

Θ ςυςπείρωςθ των παραγωγϊν ςε ομάδεσ ι οργανϊςεισ τουσ βοθκοφν να αντιμετωπίςουν 
από κοινοφ τισ προκλιςεισ τθσ αγοράσ, να ενιςχφςουν τθ διαπραγματευτικι τουσ δφναμθ - 
μζςω τθσ αφξθςθσ του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντοσ - ςε ςχζςθ με τθν παραγωγι 
και τθν εμπορία, να διευρφνουν τον αρικμό των πικανϊν αγοραςτϊν και να μειϊςουν το ανά 
παραγωγό κόςτοσ των ςυλλογικϊν επενδφςεων. Ωσ εκ τοφτου, το μζτρο υποςτθρίηει τθ 
ςφςταςθ των ομάδων και οργανϊςεων παραγωγϊν, ιδιαίτερα κατά τα πρϊτα χρόνια όπου 
προκφπτουν πρόςκετεσ δαπάνεσ. 

Σκοπόσ του μζτρου: 

• τθν προςαρμογι τθσ παραγωγισ και των προϊόντων των παραγωγϊν που είναι μζλθ 

αυτϊν των ομάδων και οργανϊςεων ςτισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ· 

• τθν από κοινοφ διάκεςθ εμπορευμάτων ςτθν αγορά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

προετοιμαςίασ προσ πϊλθςθ, τθσ ςυγκζντρωςθσ των πωλιςεων και του εφοδιαςμοφ 

χονδρεμπόρων· 

• τθ κζςπιςθ κοινϊν κανόνων για πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν παραγωγι και ιδίωσ ςε 

ςχζςθ με τθ ςυγκομιδι και τθ διακεςιμότθτα 

• τθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ μζςω τθσ από κοινοφ χριςθσ υλικοτεχνικϊν 

υποδομϊν και 

• άλλεσ δραςτθριότθτεσ που μποροφν να διεξάγονται από ομάδεσ και οργανϊςεισ 
παραγωγϊν, όπωσ θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων οργάνωςθσ επιχειριςεων και εμπορίασ και 

http://agrosimvoulos.gr/sistasi-omadon-paragogon-2014-2020/
http://agrosimvoulos.gr/sistasi-omadon-paragogon-2014-2020/
http://agrosimvoulos.gr/sistasi-omadon-paragogon-2014-2020/
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θ διευκόλυνςθ διαδικαςιϊν καινοτομίασ. 

Σν κέηξν πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο γεσξγηθνχο ηνκείο (γεσξγία θαη θηελνηξνθία, 

πηελνηξνθία), θαζψο θαη ηνλ ηνκέα ηεο δαζνπνλίαο. 

9. Ενιςχύςεισ για τη γεωργύα, το περιβϊλλον και το κλύμα 

  

Θ εφαρμογι του μζτρου οργανϊνεται ςτθ βάςθ των αναγκϊν που περιγράφονται ςτθ ανάλυςθ 

SWOT για τθν προετοιμαςία τθσ περιόδου 2014-2020, οι οποίεσ αφοροφν: 

•  τθ βιοποικιλότθτα, τουσ γενετικοφσ πόρουσ και το τοπίο 

•  τουσ υδατικοφσ πόρουσ και 

•  το ζδαφοσ. 

Ζ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ ηνπίνπ θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, έρεη κία έληνλε ρσξηθή δηάζηαζε. Γηα ην ιφγν απηφ, νη δξάζεηο ηνπ ππνκέηξνπ 

είλαη θαηά θαλφλα ρσξνζεηεκέλεο ζε πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε αληίζηνηρεο αλάγθεο θαη 

ζηνρεπκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαιιηεξγεηψλ 

Το υπομζτρο ςυμβάλει ςτθν αποκατάςταςθ, διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ βιοποικιλότθτασ 
κυρίωσ μζςω των δράςεων: 

Ρροςταςία τθσ Άγριασ Ορνικοπανίδασ, δράςθ θ οποία εφαρμόηεται αποκλειςτικά ςε περιοχζσ 
ςθμαντικζσ για τα πουλιά (SPA). 

Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζεμνπαιηθήο ζχγρπζεο ησλ κηθξνιεπηδνπηέξσλ 

(ΚΟΜΦΟΤΕΗΟ). Ζ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ ζα ππνθαηαζηήζεη ζηαδηαθά ηε 

ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ησλ εληνκνινγηθψλ ερζξψλ ησλ δέληξσλ, ζπκβάιινληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ζηελ αλάθακςε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηνπο δελδξψλεο φπνπ ζα εθαξκνζηεί ε 

δξάζε. 

Ωςτόςο και οι γεωργικζσ πρακτικζσ τθσ δράςθσ «Μείωςθ τθσ ρφπανςθσ νεροφ από γεωργικι 
δραςτθριότθτα» ςυμβάλουν ςαφϊσ ςτθν ιςορροπία των οικοςυςτθμάτων και άρα και ςτθν 
προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ ιδιαίτερα των υδάτινων αποδεκτϊν. 

Για τισ δράςεισ «Μείωςθ τθσ ρφπανςθσ νεροφ από γεωργικι δραςτθριότθτα», «Εναλλακτικι 
καταπολζμθςθ ηιηανίων ςτουσ ορυηϊνεσ» και «Εφαρμογι τθσ μεκόδου ςεξουαλικισ ςφγχυςθσ 
των μικρολεπιδοπτζρων (ΚΟΜΦΟΥΗΛΟ)» του υπομζτρου, ιςχφει ότι οι επιλζξιμεσ 

εκμεταλλεφςεισ που ζςτω και ζνα τμιμα τουσ βρίςκεται ςε προςτατευόμενθ περιοχι (περιοχζσ 
NATURA, κεςμοκετθμζνεσ περιοχζσ εκνικϊν πάρκων) εντάςςονται κατά προτεραιότθτα ςτο 
μζτρο. 

 

10. Βιολογικό Γεωργύα 

 

Το Μζτρο ςτοχεφει ςτθν ενκάρρυνςθ των αγροτϊν να εφαρμόςουν τισ αρχζσ και τισ μεκόδουσ 
βιολογικισ καλλιζργειασ, όπωσ ορίηονται ςτον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 834/2007, κακϊσ και να 
διατθριςουν αυτζσ τισ μεκόδουσ μετά τθν αρχικι περίοδο τθσ μετατροπισ. 
Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, θ ςτιριξθ παρζχεται για τθν εφαρμογι ευνοϊκϊν για το περιβάλλον 

μεκόδων παραγωγισ που είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τθ βιολογικι γεωργία. 

Θ Βιολογικι παραγωγι αποτελεί μία ολιςτικι προςζγγιςθ αειφόρου αγροτικισ παραγωγισ, 
ικανοποιϊντασ τθν αυξανόμενθ ηιτθςθ τθσ κοινωνίασ για τθ χριςθ γεωργικϊν πρακτικϊν 

http://agrosimvoulos.gr/georgoperivallontika-metra-2014-2020/
http://agrosimvoulos.gr/dikaiologitika-viologiki-georgia/


 38 

φιλικϊν προσ το περιβάλλον και τθν παραγωγι προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ. Θ μζκοδοσ 
βιολογικισ παραγωγισ προςφζρει δθμόςια αγακά που ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ και τθν καλι διαβίωςθ των ηϊων. Ειδικότερα όςον αφορά τθν επίτευξθ 
περιβαλλοντικϊν ςτόχων θ βιολογικι γεωργία ςυμβάλει: 

• ςτθν προςταςία του εδάφουσ και τθσ βιοποικιλότθτασ μζςω αφξθςθσ τθσ οργανικισ 
ουςίασ και μείωςθσ των ρφπων 

• ςτθν προςταςία των νερϊν μζςω τθσ μείωςθσ των ρφπων 

• ςτθ βελτίωςθ του ιςοηυγίου των αερίων κερμοκθπίου μζςω αφξθςθσ τθσ οργανικισ 

ουςίασ των εδαφϊν και τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν Ν2Ο και CH4 

• ςτο μετριαςμό και τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι 

• ςτθν πρόλθψθ τθσ διάβρωςθσ του εδάφουσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ του 

εδάφουσ 

11. Ενύςχυςη για την καλό διαβύωςη των ζώων 

Το ςυγκεκριμζνο Μζτρο αναφζρεται ςτθν προαγωγι τθσ ευηωίασ των παραγωγικϊν ηϊων με 

ενζργειεσ/δεςμεφςεισ των κτθνοτρόφων, πζραν των επιβαλλόμενων από τθν Ευρωπαϊκι και 

Εκνικι νομοκεςία. Ο κφριοσ ςτόχοσ από τθν εφαρμογι του Μζτρου είναι θ βελτίωςθ 

«δεικτϊν» τθσ Ελλθνικισ εκτροφισ που ζχουν, με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο, επιπτϊςεισ ςτθν 

ζκφραςθ φυςιολογικισ ςυμπεριφοράσ (ψυχολογικι κατάςταςθ) και ςτθ ςωματικι υγεία των 

ηϊων. 

Σο Μζτρο χωρίηεται ςε πζντε Δράςεισ, ανάλογα με το είδοσ και τθν εκτροφι (για τα 

πουλερικά) του ηϊου, και ςυγκεκριμζνα: 

1.  Καλι μεταχείριςθ των ηϊων ςτα Βοοειδι 
2.  Καλι μεταχείριςθ των ηϊων ςτουσ Χοίρουσ 
3.  Καλι μεταχείριςθ των ηϊων ςτα Ορνίκια πάχυνςθσ εντατικισ εκτροφισ ςε ορνικϊνα. 
4.  Καλι μεταχείριςθ των ηϊων ςτισ Πρνικεσ ωοπαραγωγισ ελευκζρασ βοςκισ και 

βιολογικισ εκτροφισ. 
5.  Καλι μεταχείριςθ των ηϊων ςτισ Αίγεσ και ςτα Ρρόβατα 

Οι δεςμεφςεισ αυτζσ αφοροφν παρεμβάςεισ που κατθγοριοποιοφνται ςτισ τζςςερεισ 

κατθγορίεσ: (α) Διατροφι, (β) Σταβλιςμό, (γ) Υγεία και (δ) Εκδιλωςθ χαρακτθριςτικϊν 

φυςιολογικισ ςυμπεριφοράσ των ηϊων.  

 

 12. υνεργαςύα 

 

Στο πλαίςιο του παρόντοσ Μζτρου, δίνεται θ ευκαιρία για τθν αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν, 
οι οποίεσ μποροφν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά τθν εφαρμογι νζων, καινοτόμων διεργαςιϊν, 
με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων ςτθν πρωτογενι παραγωγι 
γεωργικϊν προϊόντων αλλά και ςτον τομζα των τροφίμων, όπωσ επίςθσ ςτθν αναηιτθςθ νζων 
καλλιεργθτικϊν πρακτικϊν και πρακτικϊν παραγωγισ που ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ αλλά και ςτθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι όπωσ : 

Τθν παραγωγι αςφαλζςτερων και πιο υγιεινϊν τροφίμων που απευκφνονται είτε ςτο 
ςυνολικό πλθκυςμό είτε ςε ειδικζσ κατθγορίεσ 

Τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ φδατοσ μζςω τθσ υιοκζτθςθσ προθγμζνων αρδευτικϊν 
ςυςτθμάτων, και τθν υιοκζτθςθ τθσ γεωργίασ ακριβείασ 

Τθ μείωςθ του κόςτουσ των ειςροϊν που ςυνεπάγεται τόςο οικονομικό όφελοσ όςο 
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και περιβαλλοντικό όφελοσ (μείωςθ τθσ χριςθσ λιπαςμάτων, φυτοφαρμάκων, 
υιοκζτθςθ νζων ποικιλιϊν που είναι καλφτερα προςαρμοςμζνεσ ςτισ τοπικζσ 
εδαφολογικζσ, υδρολογικζσ και κλιματικζσ ςυνκικεσ, τθν αξιοποίθςθ των ΑΡΕ για 
τθν υποκατάςταςθ των ορυκτϊν καυςίμων) 

Τθ διαςφάλιςθ τθσ μοναδικότθτασ των πιςτοποιθμζνων γεωργικϊν προϊόντων 
Τθν αξιοποίθςθ των παραπροϊόντων τθσ γεωργικισ παραγωγισ είτε για τθν παραγωγι 

ηωοτροφϊν είτε για τθν παραγωγι ενζργειασ 
Τθν ανάδειξθ των ιδιαίτερων διατροφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν των γεωργικϊν 

προϊόντων και τθν ςυμβολι τουσ ςτθν υιοκζτθςθ προτφπων υγιεινισ διατροφισ 
(όπωσ τροφζσ πλοφςιεσ ςε Ω3, φυςικά ακόρεςτα, χαμθλϊν κερμίδων) παραγωγισ 
τροφίμων που ανταποκρίνονται ςε ειδικζσ διαιτθτικζσ ανάγκεσ 

Τθν καλφτερθ ενςωμάτωςθ ςτθν τροφικι αλυςίδα προϊόντων τθσ ελλθνικισ 
κτθνοτροφία, πτθνοτροφίασ όπωσ για παράδειγμα του γίδινου γάλακτοσ. Τθν 
υιοκζτθςθ φιλικότερων γεωργικϊν πρακτικϊν αλλά και τθν υιοκζτθςθ 
καλλιεργειϊν για τθν αξιοποίθςθ των φτωχϊν ςε οργανικι ουςία και κρεπτικά 
ςτοιχεία εδαφϊν 

 

13. τόριξη τησ τοπικόσ ανϊπτυξησ LEADER (ΣΑΠΣΚ) 

 

Θ Τοπικι Ανάπτυξθ με Ρρωτοβουλία Τοπικϊν Κοινοτιτων (CLLD), βαςιςμζνθ ςτθν προςζγγιςθ 
LEADER, είναι μια μζκοδοσ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ τοπικϊν ολοκλθρωμζνων 
αναπτυξιακϊν ςτρατθγικϊν, με τθ ςυμμετοχι των εταίρων ςε τοπικό επίπεδο, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, των τοπικϊν οικονομικϊν και κοινωνικϊν 
φορζων, προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν αποτελεςματικά οι οικονομικζσ, κοινωνικζσ, 
περιβαλλοντικζσ και δθμογραφικζσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι αγροτικζσ περιοχζσ. 
Είναι ζνα ιδιαίτερα ιςχυρό εργαλείο, ειδικά ςε περιόδουσ κρίςθσ, που δείχνει ότι οι τοπικζσ 
κοινότθτεσ μποροφν:  

α) να κάνουν ςτακερά βιματα προσ πιο αποτελεςματικζσ μορφζσ οικονομικισ, βιϊςιμθσ και 
«χωρίσ αποκλειςμοφσ» ανάπτυξθσ, ςφμφωνα με τθ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020»,  

β) να «καινοτομιςουν» προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν τα κοινωνικο-οικονομικά 
προβλιματα των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ χϊρασ και γ) να ενιςχφςουν τθν κοινωνικι ςυνοχι 
ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ. 

Το παρόν μζτρο κα εφαρμοςτεί ςε αγροτικζσ περιοχζσ, ςφμφωνα με τον οριςμό τθσ ΕΕ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Νομοφ Κεςςαλονίκθσ και των Διμων Νιςων του Νομοφ Αττικισ. 

Συνολικά κα επιλεγοφν κατά μζγιςτο αρικμό 50 περιοχζσ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ 
μζτρου οι οποίεσ ςυνολικά μποροφν να καλφπτουν ζκταςθ ίςθ ζωσ και το 100% των επιλζξιμων 
περιοχϊν παρζμβαςθσ LEADER. 

Για τθν καλφτερθ διαςφάλιςθ των προςδοκϊμενων αποτελεςμάτων κάκε ΟΤΔ, για τθν 
προετοιμαςία, τθν κατάρτιςθ τθσ τοπικισ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ και τθν υλοποίθςθ του 
τοπικοφ τθσ προγράμματοσ, πρζπει να διαλζξει μία βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ τοπικισ 
ανάπτυξθσ θ οποία μπορεί να ςυνδζεται ςυμπλθρωματικά με δευτερεφουςεσ κεματικζσ 
κατευκφνςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ. Και θ βαςικι αλλά και οι δευτερεφουςεσ κεματικζσ 
κατευκφνςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ κα πρζπει να ςυνδζονται άμεςα με τθν περιγραφι τθσ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τθν SWOT ανάλυςθ του τοπικοφ προγράμματοσ, κακϊσ και τθ 

ςτρατθγικι του ΡΑΑ 2014-2020. Θ βαςικι κεματικι κατεφκυνςθ τοπικισ ανάπτυξθσ κα πρζπει 
να ζχει τθν μεγαλφτερθ χρθματοδοτικι βαρφτθτα ςτο τοπικό πρόγραμμα. Στισ περιπτϊςεισ 
όπου δεν κα επιλεγοφν δευτερεφουςεσ κεματικζσ κατευκφνςεισ απαιτείται ανάλογθ 
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τεκμθρίωςθ. Οι κεματικζσ κατευκφνςεισ ενδεικτικά μποροφν να αφοροφν τα παρακάτω: 

• Τθ διαςφνδεςθ τομζων και οικονομικϊν παραγόντων. 

• Τθν υποςτιριξθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ και τθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ 

ταυτότθτασ. 

• Τθν υλοποίθςθ κοινωνικϊν δράςεων για τθν επίτευξθ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ. 

• Τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ δικτφωςθσ και τθσ ανταλλαγισ 

τεχνογνωςίασ μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν, εταίρων και κρατϊν. 

• Τθν ενίςχυςθ δράςεων και παρεμβάςεων για το περιβάλλον και τθν κλιματικι αλλαγι. 

• Τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ποιότθτασ ηωισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. 

• Τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και των καινοτόμων παρεμβάςεων. 

• Τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ αλλά και ειδικότερα τθ βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αλυςίδασ αξίασ του αγροδιατροφικοφ τομζα. 

• Τθν ειςαγωγι πρακτικϊν για τθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ περιοχισ, 

 

ΠΡΟΣΑΔΗ ηες Οκάδας εργαζίας γηα ηης Γεκοηηθές Αρτές ηες Περηοτής : 

 

ην πιαίζην απηφ νκάδα κε επζχλε θαη αλαιχνληαο ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο πξνρψξεζε ζε 

αλάιπζε πξνηάζεσλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη απαξαίηεην ε έγθξηζε ηνπ ΓΠ γηα 

λα κελ δηαηεξεζεί ε παξνχζα αλαξρεία. 

 

 1.ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΔΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

α) Καταςκευό φρϊγματοσ, εγγειοβελτιωτικϊ ϋργα, αρδευτικϊ δύκτυα, διευθϋτηςη 

ρϋματοσ Μαυρατζϊ 

 

Θ ζλλειψθ αρδευτικϊν ζργων και κυρίωσ φραγμάτων και ταμιευτιρων για τθ ςυγκράτθςθ των 

επιφανειακϊν απορροϊν, οι ελλείψεισ ςε αρδευτικά δίκτυα  ςτρζφουν τουσ παραγωγοφσ ςτθν 

εγκατάςταςθ γεωτριςεων, που δθμιουργοφν εκτόσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και 

ςθμαντικό κόςτοσ ςτουσ παραγωγοφσ. 

Τα τελευταία χρόνια παρατθροφνται ακραία φαινόμενα υψθλϊν κερμοκραςιϊν που 

ςυνοδεφονται από ξθραςία και ραγδαίεσ βροχοπτϊςεισ / καταιγίδεσ, με αποτζλεςμα τισ 

πλθμμυρικζσ παροχζσ. Ρροκειμζνου τα επιφανειακά νερά  βροχοπτϊςεων - χειμάρρων να 

ςυλλζγονται, να  αποκθκεφονται και ςτθ ςυνζχεια με τα κατάλλθλα ζργα να χρθςιμοποιοφνται 

για τθν άρδευςθ των γεωργικϊν εκτάςεων, κα πρζπει να προγραμματιςτεί θ καταςκευι 

ταμιευτιρων, κακϊσ και θ καταςκευι εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, τα οποία ζχουν ωσ  

αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ νεροφ λόγω μείωςθσ των απωλειϊν. 

Αποτελεί λοιπόν βαςικό ςτόχο θ προϊκθςθ τθσ ορκολογικισ χριςθσ των υδατικϊν πόρων 

αφενόσ μζςω εγγειοβελτιωτικϊν ζργων για εξοικονόμθςθ νεροφ άρδευςθσ, βελτίωςθ τθσ 

ικανότθτασ αποδοτικότερθσ χριςθσ του και βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ αποκικευςισ του και 

αφετζρου μζςω εφαρμογισ γεωργικϊν πρακτικϊν που αποςκοποφν ςε μειωμζνθ χριςθ νεροφ. 
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ΔΝΔΡΓΔΗΑ  1: Προ - Μειέηε σξηκφηεηαο έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Σερληθή 

ππεξεζία . 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  2: Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ή ΤΠΑΑΣ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  3: Αλαδήηεζε Υξεκαηνδφηεζεο  (Δ) γηα πινπνίεζε έξγσλ κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  4: Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  5: Πξνζδηνξηζκφο θφζηνπο θαηαζθεπήο – Πξν κέηξεζε 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  6: Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  7: Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο κειέηεο 

 

 

β) Επεξεργαςύα του νερού του βιολογικού για εκμετϊλλευςό του ςτισ αγροτικϋσ 

καλλιϋργειεσ, ςχεδιαςμόσ διαχεύριςησ ανακυκλούμενου νερού. 

 

Θ επεξεργαςία και θ χριςθ του ανακυκλωμζνου νεροφ για γεωργικοφσ ςκοποφσ 
κεωρείται ςιμερα θ πιο αςφαλιςμζνθ και περιβαλλοντικά ςωςτι λφςθ. 
Με τθν ολοζνα αυξανόμενθ ζλλειψθ καλισ ποιότθτασ νεροφ και τθ ηιτθςι του για 
ανκρϊπινθ κατανάλωςθ αλλά και για άλλεσ χριςεισ, υπάρχει πιεςτικι ανάγκθ χριςθσ 
κατϊτερθσ ποιότθτασ νεροφ για γεωργικι χριςθ. 
Θ ςθμαςία τθσ χρθςιμοποίθςθσ του ανακυκλωμζνου νεροφ για γεωργικοφσ ςκοποφσ 
ςτον τόπο μασ είναι πολφ μεγάλθ. Κατ’ αρχιν, εκτόσ του ότι θ χριςθ αυτι κεωρείται θ 
μόνθ εφικτι, οικονομικι και αςφαλισ μζκοδοσ για αποφυγι μόλυνςθσ του 
περιβάλλοντοσ, ταυτόχρονα αποτελεί και ςτακερι πθγι νεροφ που δεν εξαρτάται από 
τθ βροχόπτωςθ, όπωσ οι άλλοι ςυμβατικοί υδατικοί πόροι. 
Ραγκόςμια, θ χριςθ του ανακυκλωμζνου νεροφ για γεωργικοφσ ςκοποφσ κεωρείται θ 
καλφτερθ προςζγγιςθ για επίτευξθ των μεγαλφτερων ωφελειϊν από κοινωνικισ, 
οικονομικισ και περιβαλλοντικισ άποψθσ. 
Το ανακυκλωμζνο νερό αποτελεί μια νζα, ςίγουρθ και ςτακερι πθγι νεροφ για 
γεωργικι χριςθ που είναι εμπλουτιςμζνο με διάφορα κρεπτικά ςτοιχεία και παρζχει 
ςιγουριά ςτουσ χριςτεσ ακόμα και ςε περιόδουσ ανομβρίασ. 
Ο Διμοσ όμωσ εκτόσ από τον ςχεδιαςμό διαχείριςθσ του ανακυκλϊμενου νεροφ κα 
πρζπει να αμβλφνει, περιορίςει, εξαλείψει και απαντιςει ςε οποιεςδιποτε αρνθτικζσ 
αντιδράςεισ που κατά καιροφσ προβάλλονται που κατά κφριο λόγο οφείλονται ςε 
ψυχολογικοφσ παράγοντεσ και όχι ςε αμφιςβιτθςθ τθσ αξίασ του ανακυκλωμζνου 
νεροφ για χριςθ του ςτθ γεωργία. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  1: Προ - Μειέηε σξηκφηεηαο έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Σερληθή 

ππεξεζία . 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  2: Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ή ΤΠΑΑΣ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  3: Αλαδήηεζε Υξεκαηνδφηεζεο  (Δ) γηα πινπνίεζε έξγσλ κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  4: Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  5: Πξνζδηνξηζκφο θφζηνπο θαηαζθεπήο – Πξν κέηξεζε 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  6: Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  7: Διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ζργου 
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2.ΒΕΛΣΙΩΗ ΠΡΟΠΕΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΙ ΑΓΡΟΣΙΚΕ 

ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ (ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) 
 

Στο Διμο μασ, τόςο λόγω τθσ ιδιαίτερθσ γεωμορφολογίασ που παρουςιάηει (ορεινοί 
όγκοι και πεδινόσ  χαρακτιρασ) όςο και τθσ διαςποράσ των αγροτικϊν 
εκμεταλλεφςεων, υπάρχει ανάγκθ καταςκευισ αλλά και βελτίωςθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ προσ τισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ 
αγροτικισ οδοποιίασ. Το υπάρχον αγροτικό δίκτυο εμφανίηει προβλιματα βατότθτασ 
ιδιαίτερα κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ. 
Θ επζκταςθ και βελτίωςθ τθσ βατότθτασ του αγροτικοφ οδικοφ δικτφου για τθν 
βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων με ςτόχο τθ μείωςθ 
του κόςτουσ μεταφοράσ των προϊόντων, τθν ευκολότερθ και ταχφτερθ πρόςβαςθ των 
γεωργικϊν μθχανθμάτων, τθν ταχφτερθ και αςφαλζςτερθ μεταφορά των ευπακϊν 
προϊόντων. Θ εξαςφάλιςθ τθσ εφκολθσ και αςφαλοφσ προςπελαςιμότθτασ ςτισ 
γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ κακ όλθ τθν διάρκεια του χρόνου 
και θ βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ των καλλιεργθτικϊν μεκόδων (πρόςβαςθ μθχανϊν, 
εφκολθ διακίνθςθ τθσ παραγωγισ κ.ο.κ) ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ των εκμεταλλεφςεων με κετικζσ επιπτϊςεισ ςτο αγροτικό 
ειςόδθμα. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  1: Προ - Μειέηε σξηκφηεηαο έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Σερληθή 

ππεξεζία . 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  2: Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ή ΤΠΑΑΣ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  3: Αλαδήηεζε Υξεκαηνδφηεζεο  (Δ) γηα πινπνίεζε έξγσλ κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  4: Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  5: Πξνζδηνξηζκφο θφζηνπο θαηαζθεπήο – Πξν κέηξεζε 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  6: Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  7: Διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ζργου 
 

3.ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΣΟΝ ΦΩΡΟ ΣΗ   

ΕΛΑΙΟΤΡΓΙΚΗ (ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΤ) 
 

Ο Ρρωτογενισ Τομζασ αποτελεί ωσ γνωςτόν βαςικό αναπτυξιακό πυλϊνα τθσ 
Ελλθνικισ Οικονομίασ. Ωςτόςο, όπωσ αναφζρεται ςτο ςχετικό ΡΑΑ 2014-2020 
εντοπίηονται αρκετζσ αδυναμίεσ. Ενδεικτικά:  

- Το 97% των Αγροτϊν είναι χωρίσ τυπικι κατάρτιςθ 

- Ζλλειψθ γνϊςεων ςε κζματα καινοτομίασ και τεχνολογίασ 

- Απουςία διαςφνδεςθσ αναγκϊν αγροτικοφ τομζα με τθν παραγόμενθ από 

Ερευνθτικά Λνςτιτοφτα και Ερευνθτικά Λδρφματα  γνϊςθ 

- Ρλιρθσ απουςία πρότυπων εγκαταςτάςεων κλπ 

Συναφϊσ, αναφζρεται, ότι πολλζσ μελζτεσ γφρω από τον τομζα αυτό επιςθμαίνουν, ότι 
τα επόμενα 10-20 χρόνια κα υπάρξει τεράςτια ηιτθςθ των ςχετικϊν αγακϊν ςε 
παγκόςμια κλίμακα. Αναγκαία ςυνκικθ είναι θ εφαρμογι ςφγχρονων μεκόδων και 
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τεχνολογιϊν, ϊςτε να δθμιουργείται υψθλι προςτικζμενθ αξία. Αναδεικνφεται ζτςι ωσ 
επιτακτικι θ ανάγκθ δθμιουργίασ ςε ευρφτερεσ περιοχζσ ςυναφϊν τεχνολογικϊν 
πάρκων. 
Ωσ γνωςτόν τα τεχνολογικά πάρκα είναι οργανιςμοί που ςκοπό και ςτόχο ζχουν τθν 
ενκάρρυνςθ, δθμιουργία και ανάπτυξθ επιχειριςεων και προϊκθςθ καινοτόμων 
αγακϊν και υπθρεςιϊν υψθλοφ επιπζδου (δθμιουργία κερμοκοιτίδων κλπ). 
Στον Ν. 4277/2014 αρ.9 παρ.3,2 «Χωρικι Υποενότθτα Μεγαρίδασ» αναφζρεται ρθτά, 
ότι προωκείται θ δθμιουργία Τεχνολογικοφ Ράρκου ωσ πυλϊνα ανάπτυξθσ τθσ 
ευρφτερθσ περιοχισ. 
Στθν κατεφκυνςθ αυτι ζχουν ιδθ ξεκινιςει ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ μεταξφ Διμου 
Μεγαρζων και Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτικισ Αττικισ ςε ςυνεργαςία με το 
Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  
Ρροωκείται θ δθμιουργία Αγροτικοφ Τεχνολογικοφ Ράρκου, ωσ Ράρκου τθσ Γνϊςθσ, με 
ςκοπό τθν επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ του τόπου μασ μζςα από οργανωμζνο και 
αειφορικό ςχεδιαςμό. 
Θ γθ των Μεγάρων ζχει ιδιαίτερα ποιοτικι πρωτογενι παραγωγι και μεγάλθ ανάγκθ 
από μεταποιθτικζσ μονάδεσ που κα αξιοποιοφν τα πλεονεκτιματά τθσ με τον πιο 
ανταγωνιςτικό τρόπο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  1: α. Έιεγρνο Ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο θαη ελέξγεηεο θαη ελέξγεηεο 

παξαρψξεζεο   

                            β. Αλαδήηεζε ζπλεξγαζίαο κε Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα κε ζθνπφ ηε 

ζηέγαζε ηκήκαηνο πρ Γεσπνληθφ ηκήκα εξγαζηεξίσλ Φπηηθήο θαη Εσηθήο παξαγσγήο 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  2:Προ - Μειέηε σξηκφηεηαο έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Σερληθή ππεξεζία 

. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  3: Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ή ΤΠΑΑΣ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  4: Αλαδήηεζε Υξεκαηνδφηεζεο  (Δ) γηα πινπνίεζε έξγσλ κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  5: Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  6: Πξνζδηνξηζκφο θφζηνπο θαηαζθεπήο – Πξν κέηξεζε 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  7: Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  8: Διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ζργου 
 

 

4.ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΣΗΝΟΠΣΗΝΟΣΡΟΥΙΚΟΤ - ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΣΟ 

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗ (~6000 ςτρ.) 
Ωσ Κτθνοτροφικό Ράρκο ορίηεται μία περιοχι κτθνοτροφικισ ηϊνθσ, για τθν οποία ζχει 
γίνει χωροταξικι μελζτθ οργάνωςισ τθσ. Θ χωροταξικι αυτι μελζτθ προβλζπει τθ 
δθμιουργία τθσ απαραίτθτθσ υποδομισ και τθν οριοκζτθςθ οριςμζνου αρικμοφ 
κτθνοτροφικϊν εκτάςεων. 
Θ δθμιουργία κτθνοτροφικϊν πάρκων ζχει κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν αφξθςθ των 
ειςοδθμάτων των κτθνοτρόφων, ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςτθν 
αναβακμιςμζνθ ποιότθτα των παραγόμενων προϊόντων, ςτθν καλφτερθ υγεία και 
ελεγχόμενθ διατροφι των ηϊων, ςτθν εξαςφάλιςθ καλφτερων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ 
ηϊων και εργαηόμενων, ςτθν παραμονι των κτθνοτρόφων και των κοπαδιϊν, κατά τθ 
χειμερινι περίοδο, ςτισ ορεινζσ Κοινότθτεσ και θ αποφυγι αποδιοργάνωςθσ των 
τοπικϊν κοινωνιϊν, ςτθν ανάπτυξθ εμπιςτοςφνθσ για ςυνεργαςία μεταξφ ολιγομελϊν 
ομάδων κτθνοτρόφων, ςτο επίπεδο χριςεωσ τθσ κοινισ υποδομισ των κτθνοτροφικϊν 
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πάρκων, προςχεδιαςμζνθσ και ελεγχόμενθσ διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ του 
δυναμικοφ των βοςκοτόπων, ςτθν αποτελεςματικότερθ προςταςία του περιβάλλοντοσ 
(όχλθςθ, ρφπανςθ, υποβάκμιςθ) και ςτθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ του αγροτικοφ τοπίου 
με τθν καταςκευι πλιρωσ εναρμονιςμζνων με το περιβάλλον ποιμνιοςταςίων. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  1:  Έιεγρνο Ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο θαη ελέξγεηεο θαη ελέξγεηεο 

παξαρψξεζεο   

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  2: Προ - Μειέηε σξηκφηεηαο έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Σερληθή 

ππεξεζία γηα ηελ εθαξκνγή Κπθιηθήο – Πξάζηλεο  νηθνλνκίαο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  3: Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ή ΤΠΑΑΣ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  4: Αλαδήηεζε Υξεκαηνδφηεζεο  (Δ) γηα πινπνίεζε έξγσλ κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  5: Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  6: Πξνζδηνξηζκφο θφζηνπο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ ζηαβιηζκνχ, 

απνζεθψλ – Πξν κέηξεζε 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  7: Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  8: Διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ζργου 

5.ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Ή ΕΠΑΝΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΑΓΕΙΩΝ 
Θ λειτουργία ενόσ ςφαγείου δίπλα ςτθν μεγαλφτερθ αγορά τθσ Ακινασ δίνει ζνα 
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτον κτθνοτρόφο τθσ Μεγαρίδασ και ςυγκεκριμζνα: 

 Ροιότθτασ και 

 Κόςτοσ μεταφοράσ ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ κτθνοτρόφουσ τθσ υπόλοιπθσ 
Ελλάδασ. 
 

Σασηότρολα, ζα προζειθύζεη θηελοηρόθοσς ηες σπόιοηπες Διιάδας θσρίως ηες 

Γσηηθής θαη ηες Πειοπολλήζοσ γηα ηε τρήζε ηοσ κεηώλοληας θαη ζε ασηούς ηο 

θόζηος κεηαθοράς. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  1: Προ - Μειέηε σξηκφηεηαο έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Σερληθή 

ππεξεζία  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  2: Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ή ΤΠΑΑΣ  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  3: Αλαδήηεζε Υξεκαηνδφηεζεο  (Δ) γηα πινπνίεζε έξγσλ κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  4: Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  5: Πξνζδηνξηζκφο θφζηνπο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ ζχκθσλα κε ηελ 

επίθαηξε Δζληθή θαη ΔΔ λνκνζεζία. Πξφζιεςε  θηεληάηξνπ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  6: Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  7: Διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ζργου 

6.ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΜΩΝ  
Σθμαντικό χαρακτθριςτικό των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςτθ γθ των Μεγάρων είναι 
ότι οι περιςςότερεσ από αυτζσ αποτελοφνται από μικρά αγροτεμάχια, τα οποία 
βρίςκονται ςε μεγάλθ απόςταςθ μεταξφ τουσ. Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ των εκοφςιων 
αναδαςμϊν κρίνεται απαραίτθτθ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ αφξθςθ τθσ 
βιωςιμότθτασ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςτισ περιοχζσ που κα εφαρμόηονται 
αναδαςμοί μζςω τθσ μείωςθσ των ειςροϊν και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ.  
Θ ςυγκζντρωςθ τθσ διάςπαρτθσ ιδιοκτθςίασ με τθν παράλλθλθ καταςκευι ζργων κα 
καταςτιςουν λειτουργικό το νζο κτθματικό κακεςτϊσ και κα αντιμετωπίςουν μία από 
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τισ ςθμαντικότερεσ διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ του γεωργικοφ τομζα ςτθν Ελλάδα, που 
είναι ο μικρόσ και κατακερματιςμζνοσ κλιροσ. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  1: Προ - Μειέηε σξηκφηεηαο έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Σερληθή 

ππεξεζία  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  2: Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ή ΤΠΑΑΣ  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  3: Αλαδήηεζε Υξεκαηνδφηεζεο  (Δ) γηα πινπνίεζε έξγσλ κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  4: Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  5: έλαξμε Γηαδηθαζίαο  Αλαδαζκνχ – Γηαβνχιεπζε – Δλζηάζεηο  

7.«ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ»                  
1. Στελζχωςθ και λειτουργία του Γ.Γ.Α. 

2. Υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων αγροτικι; επιχειρθματικότθτασ για 

νζουσ και παλαιοφσ παραγωγοφσ με ςτόχο τθ δθμιουργία βιϊςιμων εκμεταλλεφςεων. 

Τα προγράμματα κα αποτελοφνται από κεωρθτικό και πρακτικό μζροσ.  

Το κεωρθτικό μζροσ κα παρζχει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ςε κζματα όπωσ, το κεςμικό 

πλαίςιο, θ ορκολογικι διαχείριςθ πόρων και αποβλιτων, θ τυποποίθςθ και 

μεταποίθςθ των αγροτικϊν προϊόντων, θ προϊκθςθ των προϊόντων και τα κανάλια 

διανομισ ςτθν εςωτερικι και εξωτερικι αγορά, θ καινοτομία ςτθν αγροτικι 

επιχειρθματικότθτα, κ.α..  

Το πρακτικό μζροσ κα περιλαμβάνει πρακτικι άςκθςθ επάνω ςε κζματα, 

καλλιεργθτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν. 

3. Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν θμερίδων 

4. Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν ςε επιςκζψιμεσ αγροτικζσ επιχειριςεισ 

με ςκοπό τθ μεταφορά και ανταλλαγι γνϊςεων. 

5. Δθμιουργία πειραματικϊν αγρϊν με νζεσ καλλιζργειεσ. 

6. Δθμιουργία ειδικοφ πεδίου ενθμζρωςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου όπου κα 

κοινοποιοφνται και κα δθμοςιεφονται αγροτικά κζματα (μελζτεσ, άρκρα, εκδθλϊςεισ, 

εκπαιδεφςεισ, κ.α..  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  1: ηξαηεγηθή πλεξγαζία κε ΚΔΚ ΓΖΜΖΣΡΑ ή θαη Γεσπνληθφ 

Παλεπηζηήκην.  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  2: Παξαρψξεζε ρψξνπ θαη ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο  πρ ΘΔΟΓΝΗ, 

ΣΡΑΣΟΤΓΑΚΔΗΟ, θηι. κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΖ 

8.«ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ»                  
1. Δθμιουργία ηϊνθσ μεταποιθτικϊν δραςτθριοτιτων ςτον τομζα των τροφίμων. 

2. Ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ κτθνοτρόφων για τθ δθμιουργία οργανϊςεων 

παραγωγϊν και τθ δθμιουργία μονάδασ επεξεργαςίασ γάλακτοσ.  
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3. Ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ αγροτϊν για τθ δθμιουργία μονάδων τροφίμων 

οικοτεχνικισ παραςκευισ.  

4. Δθμιουργία ανοικτϊν αγροτικϊν αγορϊν (Open Farmers Market) 

5. Ρροβολι τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων, υποςτιριξθ εταιρικϊν ςυμπράξεων, 

ςυνεργαςιϊν. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  1: Έγθξηζε ηνπ ΓΠ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  2: Προ - Μειέηε σξηκφηεηαο γηα δεκηνπξγία ππνδνκψλ ζηήξημεο 

επελδπηψλ- δηθαηνχρσλ.  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  2: Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ή ΤΠΑΑΣ  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  3: Αλαδήηεζε Υξεκαηνδφηεζεο  (Δ) γηα πινπνίεζε έξγσλ κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  4: Γηαδηθαζίεο αλάζεζεο κειέηεο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  5: Πξνζδηνξηζκφο θφζηνπο θαηαζθεπήο ππνδνκψλ ζχκθσλα κε ηελ 

επίθαηξε Δζληθή θαη ΔΔ λνκνζεζία.  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  6: Αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  7: Διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ζργου 

9.«ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»                     
Μειιοληηθές προθιήζεης 

Η παγκόςμια παραγωγι τροφίμων πρζπει να διπλαςιαςτεί μζχρι το 2050 ϊςτε να 

αντιμετωπιςτοφν οι ανάγκεσ που κα προκφψουν από τθν αφξθςθ του πλθκυςμοφ και 

τθν αυξθμζνθ κατανάλωςθ ηωικϊν προϊόντων από τουσ πλουςιότερουσ καταναλωτζσ – 

αλλά και οι επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ (απϊλεια βιοποικιλότθτασ, 

υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του εδάφουσ και του νεροφ). 

Θ προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτουσ τομείσ τθσ παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ 

τροφίμων (με τθ βοικεια ευρωπαϊκϊν ερευνθτικϊν ςχεδίων) με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ και τθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, π.χ. με τθ χριςθ 

γεωργικϊν υποπροϊόντων και αποβλιτων για παραγωγι ενζργειασ 

Θ καινοτομία ςτον αγροτικό τομζα κα μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ζνα νζο προϊόν ι 

ακόμα να είναι και θ διαφοροποίθςθ πχ ΡΟΡ, ΡΓΕ. Ρρζπει να δθμιουργθκεί ταυτότθτα 

ςτα προϊόντα τθσ δυτικισ Αττικισ  

1) Προώόντα Προςτατευμϋνησ Ονομαςύασ Προϋλευςησ (ΠΟΠ) και Προςτατευμϋνησ 

Γεωγραφικόσ Ένδειξησ (ΠΓΕ).     

Ωσ «ονομαςία προζλευςθσ» νοείται θ ονομαςία που ταυτοποιεί ζνα προϊόν, το οποίο 

κατάγεται από ςυγκεκριμζνο τόπο, περιοχι ι ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ χϊρα, του 

οποίου θ ποιότθτα ι τα χαρακτθριςτικά οφείλονται κυρίωσ ι αποκλειςτικά ςτο 

http://www.agrocert.gr/pages/Content.asp?cntID=74&catID=48#anchor01
http://www.agrocert.gr/pages/Content.asp?cntID=74&catID=48#anchor01
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ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που ςυμπεριλαμβάνει τουσ εγγενείσ φυςικοφσ και 

ανκρϊπινουσ παράγοντεσ, και του οποίου όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγισ, 

πραγματοποιοφνται εντόσ τθσ οριοκετθμζνθσ γεωγραφικισ περιοχισ.  

Ωσ «γεωγραφικι ζνδειξθ» νοείται θ ονομαςία που ταυτοποιεί ζνα προϊόν, το οποίο 

κατάγεται από ςυγκεκριμζνο τόπο, περιοχι ι χϊρα, του οποίου ζνα ςυγκεκριμζνο 

ποιοτικό χαρακτθριςτικό, θ φιμθ ι άλλο χαρακτθριςτικό μπορεί να αποδοκεί κυρίωσ 

ςτθ γεωγραφικι του προζλευςθ και του οποίου ζνα τουλάχιςτον από τα ςτάδια τθσ 

παραγωγισ εκτελείται εντόσ τθσ οριοκετθμζνθσ γεωγραφικισ περιοχισ.  

Ενδεικτικά προϊόντα προσ πιςτοποίθςθσ – ταυτότθτα,  αυγό Μεγάρων, ελιά Μεγάρων  

τυποποιθμζνθ, οδίτθσ καναλάτοσ, Μζλι Κικαιρϊνα, κτλ 

α) Ωφέλεια για τους αγρότες: 

Θ διάκεςθ γεωργικϊν προϊόντων ι τροφίμων ποιότθτασ με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, 

τα οποία τα τελευταία χρόνια παρουςιάηουν αυξθμζνθ ηιτθςθ, επιφζρει μεγαλφτερο 

οικονομικό όφελοσ ςτον παραγωγό- μεταποιθτι. Σε ςυνκικεσ ιςότιμου ανταγωνιςμοφ, 

ενιςχφεται θ αγροτικι οικονομία ιδιαίτερα των μειονεκτικϊν και απομακρυςμζνων 

περιοχϊν ςτισ οποίεσ οι παραγωγοί ζχουν τθ δυνατότθτα να προωκιςουν πιο εφκολα 

προϊόντα που παρουςιάηουν εξειδικευμζνα χαρακτθριςτικά.  

β) Ωφέλεια για τους καταναλωτές 

Επιπλζον οι καταναλωτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να αγοράηουν προϊόντα πιςτοποιθμζνα 

ωσ προσ τθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά τουσ.  

2) Καινοτομύα – Green Agro  

Ωσ καινοτομία για τθν περιοχι κα μποροφςε να είναι, μζςω μια ορκι ολοκλθρωμζνθ 

διαχείριςθ και ανακφκλωςθ των αποβλιτων των αγροτικϊν καλλιεργειϊν. Τα 

υπολείμματα τθσ μίασ να αποτελοφν «τροφι» για τθν άλλθ. Για παράδειγμα, τα 

απόβλθτα από  τα πτθνοτροφία αποτελοφν μζςω μιασ μονάδασ βιοαερίου, φτθνι 

ενζργεια για μια μονάδα κερμοκθπίου. Αντίςτοιχα, τα κλαδζματα από τα αμπζλια και 

τισ ελιζσ αποτελοφν πρϊτθ ποιότθτασ υλικό καφςθσ για κζρμανςθ ςτα πτθνοτροφία. 

Μιλάμε για μια εναλλακτικι τθσ ςυμβατικισ, φιλοπεριβαλλοντικι μζκοδοσ 

παραγωγισ, ςφμφωνα με τθν οποία ο παραγωγόσ μειϊνει δραςτικά τθ χριςθ χθμικϊν 

ςκευαςμάτων και τθν ανεξζλεγκτθ εφαρμογι καλλιεργθτικϊν παρεμβάςεων. Είναι 

υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ παραγωγισ, ςφμφωνα με τισ 
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υποδείξεισ του επιβλζποντα Γεωπόνου και να τθρεί αρχεία καταγραφϊν των 

πρακτικϊν που εφαρμόηει,  με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ του καταναλωτι και 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Με τθ μζκοδο αυτι θ περιοχι, μζςω των 

παραγωγϊν κα ςυμβάλει και κα ζχει χαμθλό αποτφπωμα άνκρακα ςφμφωνα με τισ 

επιταγζσ τισ ΕΕ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  1:  Μειέηε θαηαγξαθήο θαη αλαγλψξηζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  2:  Αίηεκα ππαγσγήο , ζχληαμε θαθέινπ –σλ (ΠΟΠ, ΠΓΔ) ζην ΤΠΑΑΣ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  3:  ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο. 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 4: πλεξγαζία κε Γήκνπο ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη αληίζηνηρεο 

πξάζηλεο κνξθέο αλάπηπμεο γηα κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. 

 
Σν πκβνύιην ηεο ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΓΑΡΔΩΝ αθνύ έιαβε ππ’ όςε 

ην αλσηέξσ ζρέδην γηα ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα ζηε Γπηηθή 
Αηηηθή (Δπαξρία Μεγαξίδνο) θαη ζπδήηεζε θαη αληάιιαμε απόςεηο. 

     Αθνύ είδε θαη ηηο Γ/μεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 3852/2010 
. 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΩΝΩ 
 

Α) Γλσκνδνηεί ζεηηθά ζην ζρέδην γηα ηελ ηξαηεγηθή Αλάπηπμε ηνπ 
Αγξνηηθνύ Σνκέα ζηε Γπηηθή Αηηηθή (Δπαξρία Μεγαξίδνο), όπσο απηό 
αλαθέξεηαη ζην ηζηνξηθό ηεο παξνύζεο. 

 
           Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Πξόεδξν γηα ηα πεξαηηέξσ. 

Η απόθαζε απηή έιαβε αύμ. αξηζκ. 4/2018. 
……………………………………………………………………………….………….       
 
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό & ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 
 

            Ο Πρόεδρος 

 

Μνπζηαΐξαο Ηιίαο 
 

 

                  Οι ύμβοσλοι 

 

ηξαηηώηεο Γεκήηξηνο 
Γήκνπ Βελεηία 
Υαιόθηεο Παλαγηώηεο 
Αηγηλίηεο ππξίδσλ 
Μαθξπγηάλλεο  Κσλ/λνο 
Σζνπξνπθιή Γέζπνηλα 
 

                                              ΑΚΡΙΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
 Μέγαξα…………………. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ /ιίνπ 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μεγαξέσλ. 

 
 

Ηιίαο Γ. Μνπζηαΐξαο 
 
 


