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ΓΔΝΙΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Ζ Γηεπηζηεκνληθή Δπηηξνπή γηα ηελ δηεξεύλεζε επηπηώζεσλ από ην ελδερόκελν ιεηηνπξγίαο 

νξπρείνπ βσμίηε ζηελ πεξηνρή ησλ Μεγάξσλ ζπζηάζεθε κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ 

Μεγαξέσλ Γξεγνξίνπ Η. ηακνύιε ζηηο 14 Απγνύζηνπ 2017 κε αξηζκό απόθαζεο 607. 

Έξγν ηεο ζπζηαζείζαο Γηεπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ απνηππώκαηνο, κε ηελ πξννπηηθή ιεηηνπξγίαο νξπρείνπ βσμίηε 

ζηελ Μεγαξίδα θαη έθθξαζε γλώκεο ζηνλ Γήκαξρν, εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. 

Θα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο, κε θάζε ηξόπν, όηη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο είλαη αληίζεηα κε ηελ 

εμόξπμε βσμίηε ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ θαζώο ε δξαζηεξηόηεηα απηή έξρεηαη ζε 

πιήξε αληίζεζε κε ηελ αεηθόξν θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ. Πξσηαξρηθό ιόγν 

ζην αλαπηπμηαθό κνληέιν κηαο πεξηνρήο έρεη ν ίδηνο ν ιαόο ηεο. πγθεθξηκέλα, ζηα Μέγαξα 

έρεη δηακνξθσζεί κηα νκάδα νξακαηηθνύ ζρεδηαζκνύ πνπ αθνύ αθνπγθξαζηεί ηα ζέισ ηνπ 

θόζκνπ θαη ηδίσο ησλ λέσλ, ζρεδηάδεη ην πώο ζα ζέιεη λα βιέπεη ηελ πόιε κεηά από 20-30 

ρξόληα από ηώξα. Ο Γήκνο Μεγαξέσλ έρεη ζπληάμεη νινθιεξσκέλν Δπηρεηξεζηαθό ρέδην κε 

βάζνο πεληαεηίαο θαη έρνπλ ζπγθξνηεζεί επηζηεκνληθέο επηηξνπέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξσηνγελνύο θαη ηξηηνγελνύο ηνκέα παξαγσγήο. Σν όξακα πνπ έρεη δηακνξθώζεη ε πόιε γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο δελ ζπκπίπηεη κε ηελ ινγηθή ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο αιιά 

αληίζεηα εζηηάδεη ζηελ δηακόξθσζε βηώζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ από ηελ κηα κεξηά 

αθνξνύλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα κέζσ ηεο παξαγσγήο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ θαη από ηελ άιιε ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα κέζσ ηεο αλάπηπμεο πςειήο πνηόηεηαο 

ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ. 



ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

                             
ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΩΛΟΓΙΑ 
 

Ιεπά Οδόρ 75, 118 55 Αθήνα 

ηηλ.: (+30) 2105294158,  

 fax: (+30) 2105294161 

 

Γιευθυντής: Γεώξγηνο Σηακάηεο, Καζεγεηήο Υδξνγεσινγίαο  
E-mail: stamatis@aua.gr 
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Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε 

Σε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζήο καο (11/8/2017) θαη ηεο ελεκέξσζεο πνπ έγηλε από 

κέξνπο ζαο,  αλαθνξηθά σο πξνο ην ζέκα ηεο αίηεζεο πξνο ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο 

από ηδησηηθό θνξέα πεξί έξεπλαο θνηηάζκαηνο βσμίηε ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 

Μεγαξίδνο, θαη αθνύ εθζέζαηε ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζαο θαη ηηο αλεζπρίεο ζαο γηα 

κηα ηέηνηα ελέξγεηα πνπ ελδερόκελα κπνξεί λα πξνθύςεη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 

ζαο, αθνύ πξώηα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πξόζθιεζε πνπ κνπ θάλαηε, έρσ λα 

αλαθέξσ γηα ην ζέκα απηό, πξνο ην παξόλ επηγξακκαηηθά, ηα αθόινπζα: 

 Αναθοπικά ωρ ππορ ηην δημιοςπγία κοιηάζμαηορ βωξίηη: 

Τν θνίηαζκα βσμίηε είλαη πξντόλ απνζάζξσζεο πεηξσκάησλ πινύζησλ ζε 

αξγηιινππξηηηθά νξπθηά, ην νπνίν γηα ηα ειιεληθά γεσινγηθά δεδνκέλα εληνπίδεηαη 

ζπλήζσο εληόο θαξζηηθώλ εγθνίισλ. Βαζηθό κεηξηθό πέηξσκα πνπ ελδερόκελα έρεη 

ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία βνμηηηθνύ θνηηάζκαηνο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ζαο είλαη 

νη νθηόιηζνη πνπ θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθό κέξνο ησλ Γεξαλείσλ. Βάζεη ησλ 

γεσινγηθώλ ραξηνγξαθήζεσλ ηνπ ΙΓΜΔ δελ εληνπίδεηαη επηθαλεηαθό θνίηαζκα 

βσμίηε ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, ρσξίο απηό λα απνθιείεη ηελ πεξίπησζε 

ελόο θνηηάζκαηνο ζε βαζύηεξνπο νξίδνληεο θαιπκκέλνπ κε ηδήκαηα πξόζθαησλ 

απνζέζεσλ.     

 Οπςκηολογική και σημική ζύζηαζη ηος βωξίηη: 

Τα βαζηθά νξπθηά ηνπ βσμίηε είλαη ν βαηκίηεο γ–AlO(OH), ν δηάζπνξνο α–AlO(OH), 

ν πδξαξγηιιίηεο Al(OH)3, ν αηκαηίηεο Fe2O3, ν γθαηηίηεο FeO(OH), ν θαιζίηεο 

CaCO3, ν ηικελίηεο FeTiO3, ν αλαηάζεο TiO2 θαη ν ραιαδίαο SiO2. Τα θύξηα νμείδηα 

πνπ απαληώληαη ζην βσμίηε είλαη: Al2O3, Fe2O3, SiO2 θαη TiO2. 



Βάζεη βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ ζηνπο βσμίηεο εληνπίδνληαη πέξαλ ησλ θύξησλ 

ζηνηρείσλ θαη πνιιά ζηνηρεία ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο, όπσο είλαη Ni, Cr, Zn, Pb, 

Ga, Ge, V, U, Th, Cu, Mn, Sr, Co, B, Be θ.άι.. Από ηα ηρλνζηνηρεία απηά ηηο 

πςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία Ni, Cr, V, Mn, Cu θαη Ga. 

Όπσο δηαπηζηώλεηαη ηα θνηηάζκαηα βσμίηε ραξαθηεξίδνληαη από έληνλε παξνπζία ζε 

βαξέα κέηαιια. Τα πεξηζζόηεξα από απηά δηαθξίλνληαη γηα ηελ ηνμηθόηεηά ηνπο. 

Γίλεηαη θαηαλνεηό όηη όια ηα πξναλαθεξόκελα ζηνηρεία κπνξνύλ λα νμεηδσζνύλ θαη 

λα θηλεηνπνηεζνύλ όηαλ έιζνπλ ζηελ επηθάλεηα, κε άκεζεο επηπηώζεηο ζην 

πεξηβάιινλ. 

 Επιπηώζειρ ζηο ςδπογεωλογικό καθεζηώρ ηηρ πεπιοσήρ από ηον ηπόπο εξόπςξηρ 

ηος μεηαλλεύμαηορ:    

Βαζηθό θξηηήξην ηνπ ηξόπνπ εμόξπμεο, επηθαλεηαθά ή ππόγεηα κέζσ ζηνώλ, είλαη ν 

νηθνλνκηθόο παξάγνληαο. Η επηθαλεηαθή εμόξπμε είλαη πεξηζζόηεξν ζπκθέξνπζα, 

ελώ ε ππόγεηα ζπλδέεηαη κε πςειόηεξα θόζηε. Καη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο ην 

κεγαιύηεξν πξόβιεκα απνηεινύλ ηα ζηείξα πιηθά, ηα νπνία πξνθύπηνπλ θαηά ην 

ζηάδην ηεο εμόξπμεο. Η ελαπόζεζε απηώλ ζηελ επηθάλεηα έρεη σο απνηέιεζκα αθελόο 

ηελ αιινίσζε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ αλάγιπθνπ θαη αθεηέξνπ ηελ δηαηάξαμε ησλ 

πδξνινγηθώλ θαη πδξνγεσινγηθώλ ζπλζεθώλ ηεο πεξηνρήο. 

Σηε πεξίπησζε ηεο επηθαλεηαθήο εμόξπμεο απνγπκλώλνληαη κεγάιεο εθηάζεηο γηα ηελ 

απνθάιπςε ηνπ κεηαιιεύκαηνο θαη ζπλεπώο δηαηαξάζζεηαη ν ξόινο ηεο αθόξεζηεο 

δώλεο ηόζν σο πξνο ηελ θαηείζδπζε όζν θαη σο πξνο ην θηιηξάξηζκα ησλ 

θαηεηζδπόκελσλ λεξώλ.  Σηε πεξίπησζε ηεο ππόγεηαο εμόξπμεο ε δηάλνημε ησλ ζηνώλ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ξνήο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ, κε 

απνηέιεζκα ην πδαηηθό δπλακηθό ησλ ππεξθείκελσλ πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ λα 

εμαληιείηαη, κε άκεζεο επηπηώζεηο ζηε βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο. 

Η εθκεηάιιεπζε θνηηάζκαηνο από κεγάια βάζε ζπλεπάγεηαη θαη εληαηηθή άληιεζε 

ησλ ππόγεησλ λεξώλ γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ εμνξπθηηθώλ δηεξγαζηώλ. Απηό έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ πδαηηθώλ απνζεκάησλ ηεο εθκεηαιιεπόκελεο πεξηνρήο. 

Δπεηδή ην πδξνγεσινγηθό θαζεζηώο ηεο πεξηνρήο ησλ Μεγάξσλ δελ ραξαθηεξίδεηαη 

από ηελ παξνπζία πινύζησλ πδαηηθώλ απνζεκάησλ, θαη απηώλ ησλ νιίγσλ έρνπλ 

επεξεαζηεί από ηελ δηείζδπζε ηεο ζάιαζζαο, γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ε ιεηηνπξγία 

ελόο ηέηνηνπ έξγνπ ζηελ πεξηνρή ζαο ζα έρεη δπζκελείο επηπηώζεηο όρη κόλν ζηα 

πδαηηθά απνζέκαηα αιιά θαη ζε όηη έρεη ζρέζε κε ηελ γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο 

πεξηνρήο.   

 Επιπηώζειρ ζηην ποιοηική ζύζηαζη ηων επιθανειακών και ςπόγειων νεπών. 

Όπνηνο ηξόπνο εμόξπμεο ηνπ κεηαιιεύκαηνο εθαξκνζζεί, ε κεηαθνξά ησλ ζηείξσλ 

πιηθώλ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηαιιεύκαηνο ζηελ επηθάλεηα είλαη αλαπόθεπθηε. 

Αθνινπζνύλ ζπλζήθεο νμείδσζεο ησλ κεηαιιηθώλ ελώζεσλ θαη επνκέλσο ε 

αλεκπόδηζηε θηλεηνπνίεζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ είλαη δεδνκέλε. Δίλαη ην 

θαηλόκελν ηεο δεκηνπξγίαο ησλ όμηλσλ απνξξνώλ πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε εμνξπθηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ εθκεηάιιεπζε νπνπδήπνηε κεηαιιεύκαηνο. Οη ζπλζήθεο απηέο δελ 

πξνθύπηνπλ κόλν ζην ζηάδην ηεο εθκεηάιιεπζεο αιιά ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη θαη 

κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ έξγνπ. Πνιιά ηα παξαδείγκαηα ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ, ελώ 



ιίγεο είλαη νη πεξηπηώζεηο ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κεηά ηελ ιήμε 

ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.    

Καηά ηελ επηθαλεηαθή εμόξπμε δεκηνπξγνύληαη ιεθάλεο θαη ζπλεπώο ζπζζώξεπζε 

επηθαλεηαθώλ λεξώλ. Η όδεπζε απηώλ ζην επηθαλεηαθό δίθηπν απνξξνήο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ησλ επηθαλεηαθώλ λεξώλ κε αησξνύκελα πιηθά θαη κε 

ρεκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα απνηεζνύλ ζε θάπνην θπζηθό απνδέθηε θαη ζα 

ζπκβάιινπλ ζπλεπώο ζηελ επηβάξπλζή ηνπ. 

Αλάινγα κε ηα πεηξώκαηα ηνπ ππεδάθνπο ηα ζπζζσξεπκέλα επηθαλεηαθά λεξά εληόο 

ησλ ιεθαλώλ θαηεηζδύνπλ πξνο ηνπο ππνθείκελνπο πδξνθόξνπο νξίδνληεο 

κεηαθέξνληαο ζεκαληηθά θνξηία βαξέσλ κεηάιισλ ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηνηηθή 

ζύζηαζή ηνπο. 

 Το εύπορ εξάπλωζηρ ηων πεπιβαλλονηικών επιβαπύνζεων:  

Δίλαη γλσζηό όηη ε επηβάξπλζε ησλ πδξνινγηθώλ θαη πδξνγεσινγηθώλ ζπλζεθώλ δελ 

απνηππώλεηαη κόλν ζηελ ζηελή πεξηνρή εμόξπμεο ηνπ κεηαιιεύκαηνο, αιιά 

ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη γύξσ πεξηνρέο κέζσ ηεο κεηαθνξά ηεο παξαγόκελεο ζθόλεο 

θαηά ηε κεηαιιεπηηθή δηαδηθαζία. 

Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απνηεινύλ νη πην 

γλσζηέο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο, ηεο Γθηώλαο θαη ηνπ Παξλαζζνύ, όπσο απηό 

ηεθκεξηώλεηαη κε πιήζνο δεκνζηεπκάησλ, κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ 

δηαηξηβώλ. 

 

Με ηηκή 

 
Γεώξγηνο Σηακάηεο 

Καζεγεηήο Υδξνγεσινγίαο 

Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 



ΕΙΗΓΗΗ  Δρ. ΣΕΛΙΟΤ ΓΚΙΝΗ 

 

ΠΡΟ θ. Γήκαξρνλ & 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή  

Μέγαξα 17-8-2017 

Η ηερληθή έθζεζε ηεο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, πνπ έρεη 

θαηαζέζεη ε εηαηξεία ΓΔΛΦΟΙ –ΓΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Δ είλαη εληειώο αλαμηόπηζηε θαη 

επηζηεκνληθά απαξάδεθηε, θπξίσο ζε ό,ηη αθνξά ηα θιηκαηηθά θαη βηνθιηκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο καο (ζει. 14 θαη εμήο), γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

1. Φξεζηκνπνηνύλ νη κειεηεηέο, όπσο νη ίδηνη αλαθέξνπλ ζηε κειέηε (ζει. 

15), ηα Μεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ Σηαζκνύ Διεπζίλαο , πνπ θαηά ηελ 

άπνςή ηνπο πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ηεο πεξηνρήο καο! Απηό βέβαηα δελ 

είλαη ζσζηό θαη πξνθύπηεη εύθνια θη από ηελ ζύγθξηζε ησλ πηλάθσλ, πνπ 

δεκνζηεύνπλ. Σηνλ πίλαθα 5 (ζει. 16) νη εκέξεο βξνρήο ζην Σηαζκό ησλ 

Μεγάξσλ είλαη θαηά κέζνλ όξν 54,6 ην ρξόλν. Σηνλ Σηαζκό ηεο 

Διεπζίλαο, είλαη 83,5 εκέξεο βξνρήο, όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 8 ηεο 

ζειίδαο 19. 

Πνύ είλαη ινηπόλ ε νκνηόηεηα ηνπ θιίκαηνο Διεπζίλαο θαη Μεγάξσλ; 

Από πνπζελά δελ πξνθύπηεη απηό. Αληηζέησο νη δηαθνξέο είλαη πνιιέο θαη 

κεγάιεο, θπξίσο σο πξνο ηνπο αλέκνπο, ηελ πγξαζία θαη ηηο 

βξνρνπηώζεηο. 

2. Τν βξνρνζεξκηθό δηάγξακκα Gaussen-Bagnouls γηα ην Σηαζκό Διεπζίλαο, 

πνπ δεκνζηεύνπλ νη κειεηεηέο ζηε ζειίδα 21 θαη ραξαθηεξίδεη ηελ 

δηάξθεηα ηεο μεξήο πεξηόδνπ ηνπ έηνπο θαη ην θιηκαηηθό δηάγξακκα 

Emberger-Sauvage πνπ ραξαθηεξίνδεη ην θιίκα εκίμεξν δελ αθνξά ηελ 

πεξηνρή καο θπζηθά , αιιά ηελ Διεπζίλα.  

3. Δπεηδή θαηά γεληθή νκνινγία ησλ εηδηθώλ ην θιίκα έρεη αιιάμεη, 

απαηηνύληαη ζύγρξνλεο κεηξήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ θαη όρη 

πεξαζκέλσλ δεθαεηηώλ. Οη κειεηεηέο ινηπόλ δελ έιαβαλ ππόςε ηνπο ηηο 

κεηξήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ Σηαζκνύ Μεγάξσλ, 

πνπ ιεηηνπξγεί αλειιηπώο από ην 2009 κέρξη ζήκεξα. Δίλαη απηόκαηεο νη 

θαηαγξαθέο ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, αλά ώξα, όιν ην 24σξν. 

4. Οη κειεηεηέο δελ αλαθέξνληαη θαζόινπ ζηηο αλεκνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο 

πεξηνρήο καο!  

Απηό ην γεγνλόο θαη κόλν είλαη αξθεηό γηα λα ραξαθηεξηζζεί ε κειέηε 

απηή σο απαξάδεθηε, γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: Οη άλεκνη πνπ επηθξαηνύλ 

ζηελ πεξηνρή καο είλαη ηνπ Γπηηθνύ Τνκέα. Γειαδή ζπλήζσο νη άλεκνη, 

πνπ πλένπλ ζηελ πεξηνρή καο, είλαη νη Ννηην-Γπηηθνί, Γπηηθνί, 

ΒόξεηνΓπηηθνί. Με άιια ιόγηα νη άλεκνη απηνί, ζα κεηαθέξνπλ ζηελ πόιε 

καο θαη ζηνπο νηθηζκνύο, ηελ ηνμηθή ζθόλε από ηηο εμνξύμεηο. 



5. Ο Γήκνο ζήκεξα θαη ιόγσ ησλ ζπκβάζεσλ κε ην Αζηεξνζθνπείν, θαηέρεη 

ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή ηα Μεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ηνπ 

Σηαζκνύ Μεγάξσλ, εθηόο ησλ δύν ηειεπηαίσλ εηώλ 2016 θαη 2017, πνπ ηα 

έρεη βέβαηα ην Αζηεξνζθνπείν. Οη θαηαγξαθέο ηνπ αλεκνγξάθνπ ηνπ 

Σηαζκνύ ησλ Μεγάξσλ, επηβεβαηώλνπλ ηα παξαπάλσ. 

6. Υπάξρνπλ θπζηθά θαη πνιινί άιινη ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ ηελ επέλδπζε 

απηή, σο αλεπηζύκεηε θαη θαηαζηξεπηηθή γηα ηελ πεξηνρή καο.  

Με ηηκή 

 

 

Σηέιηνο Γθίλεο 

 

 



ΔΙΗΓΗΗ 

 ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΠΑΠΑΛΔΤΘΔΡΗ 

ΠΡΟ 

ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ο βσμίηεο είλαη ην θπξηόηεξν κεηάιιεπκα αξγηιίνπ.  ρεκαηίδεηαη από ηελ 

απνζάξζξσζε αξγηινππξηηηθώλ πεηξσκάησλ, ζεσξνύκελνο ηδεκαηνγελέο πέηξσκα. 

Έρεη πθή: ζηξηθή – σνιηζηθή. Είλαη αδηάιπηνο ζε λεξό, αιιά δηαιύεηαη ζε νμέα ή 

θαπζηηθά αιθάιηα. Αλζεθηηθόο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Οη εκθαλίζεηο ηνπ βσμίηε 

είλαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ο ειιεληθόο βσμίηεο έρεη πεξηεθηηθόηεηα ζε 

αινπκίλα 50-60% θαη κία ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε πξόζκημε ππξηηίνπ. Η κεηαιινπξγία 

ηνπ αθνινπζεί 2 θάζεηο:  

α/  Η μεηαηποπή ζε υδποξείδιο ηου απγιλίου. Λεηνηξηβείεηαη θαη εηζάγεηαη ζε δνρεία 

καδί κε ππθλό δηάιπκα θαπζηηθνύ λαηξίνπ ππό πςειή πίεζε θαη ζεξκνθξαζία 150
ν
 c.  

Σα νξπθηά ηνπ αξγηιίνπ δηαιπηνπνηνύληαη ελώ απνκαθξύλνληαη θαη απνξξίπηνληαη ηα 

ππό κνξθή εξπζξάο ιάζπεο πδξνμείδηα ηνπ ζηδήξνπ (όπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ 

Κνξηλζηαθό θόιπν όπνπ απνξξίπηεηαη εξπζξά ιάζπε  από ην εξγνζηάζην παξαγσγήο 

βσμίηε πνπ ιεηηνπξγεί από ην 1961 ζηελ πεξηνρή). ηε ζπλέρεηα ην δηάιπκα ςύρεηαη 

θαη ην θαζαξό πδξνμείδην ηνπ αξγηιίνπ θαηαβπζίδεηαη. Σέινο, ην ζηεξεό ππόιεηκκα 

ζεξκαίλεηαη ζε πςειή ζεξκνθξαζία θαη κεηαηξέπεηαη ζε νμείδην ηνπ αξγηιίνπ 

(αινπκίλα). 

β/  Η αινπκίλα εηζάγεηαη ζε κεγάιεο ιεθάλεο, δειαδή νξύγκαηα ζην έδαθνο, 

επελδεδπκέλα κε πςειήο αλζεθηηθόηεηαο κεηαιιηθέο πιάθεο. Εθεί ζεξκαίλεηαη κέρξη 

ηήμεσο ζηνπο 1100
ν
 c!!!  Σν ηήγκα πθίζηαηαη ειεθηξόιπζε (αληηιακβάλεζηε). Σν 

παξαγόκελν αξγίιην είλαη ζε ξεπζηή κνξθή, πθίζηαηαη εθ λένπ ειεθηξόιπζε 

θζάλνληαο ζε θαζαξόηεηα 99%. 

 

 

 

 

 

 



Η επίδξαζε ηνπ βωμίηε από ηε βηνκεραληθή εθκεηάιιεπζή ηνπ ζηελ πγεία ηωλ 

εξγαδνκέλωλ θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ 

 

Η ζθόλε πνπ παξάγεηαη (ηόζν από ηελ ππαίζξηα, όζν θαη από ηελ ππόγεηα) εμόξπμή 

ηνπ, θαη από ηνλ ζξπκκαηηζκό ηνπ ζηνπο ζπαζηήξεο, όηαλ εηζπλέεηαη γηα κεγάιν 

ρξνληθό δηάζηεκα πξνθαιεί πλεπκνλνθνλίσζε, ηελ νπνία νη κεηαιισξύρνη 

απνθαινύλ ραιίθσζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξόιπζεο εθιύνληαη αλαζπκηάζεηο 

πνπ πεξηέρνπλ πδξνθνξηθό νμύ, ζθόλε θζνξίνπ, αινπκίλα, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 

θαη δηνμείδην ηνπ ζείνπ (ππεύζπλν γηα ηε δεκηνπξγία όμηλεο βξνρήο), πνπ βιάπηνπλ 

ηελ πγεία, πξνθαιώληαο ρξόληα βξνγρίηηδα, βξνγρηθό άζζκα, αιιά θαη ην 

πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ην θπηηθό - δσηθό (αγξνηηθέο θαη θηελνηξνθηθέο επηρεηξήζεηο).  

Επίζεο, ην αινπκίλην θαη ηα νμείδηά ηνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ πλεπκνληθή ίλσζε.  

Ο ιεπθόο θαπλόο πνπ παξάγεηαη από ηελ ηήμε ηνπ κείγκαηνο ζε εηδηθό ειεθηξηθό 

θακίλη, ξππαίλεη ην άκεζν πεξηβάιινλ από: αινπκίλα, πηξίηην (30%) θαη 

αινπκηλνππξηηηθό γπάιη. Σν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ θπκαίλεηαη από 0.02κm έσο 

0.5κm. Μέγεζνο πνπ θαηά ηελ εηζπλνή κπνξεί λα θζάζεη ζηνπο θαηώηεξνπο 

αεξαγσγνύο. Οη άκεζα εκπιεθόκελνη δηαηξέρνπλ θαη ηνλ επηπιένλ θίλδπλν εκθάληζεο 

απηόκαηνπ πλεπκνζώξαθα. 

Επηπιένλ, ε εηζπλνή ζθόλεο αινπκηλίνπ ελνρνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε ηεο λόζνπ 

Αιηζρατκεξ (Αlzheimer’s) (λεθξνςίεο έδεημαλ πςειή ζπγθέληξσζε αινπκηλίνπ ζηνλ 

εγθέθαιν απηώλ ησλ αηόκσλ θαη νθείιεηαη ζηελ επηβξάδπλζε ηεο απνβνιήο ηνπ 

αινπκηλίνπ από ηνπο λεθξνύο θαη ην ήπαξ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ). 

Η εηζπλνή ηεο θζνξηνύρνπ ζθόλεο θαη ησλ αηκώλ θζνξίνπ, πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ 

ειεθηξόιπζε, πξνθαιεί ρξόληα δειεηεξίαζε ε νπνία εθδειώλεηαη κε βαξηέο 

νζηενπάζεηεο θαη αξζξνπάζεηεο (καξκάξσζε ησλ πιεπξώλ - ιεθάλεο - ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο). Μπνξεί επίζεο λα ζπκβεί αηξνθία ησλ νζηώλ κε εκθάληζε απηόκαησλ 

θαηαγκάησλ. Απηό έρεη ζπκβεί θαη ζε θνπάδηα δώσλ πνπ βόζθνπλ θαη θηλνύληαη ζηηο 

πεξηνρέο εμόξπμεο (Αινπκίληνλ ηεο Ειιάδνο, Άζπξα πίηηα). Σα δώα επηπξνζζέησο 

παξνπζίαδαλ λαληζκό ή γηγαληηζκό ησλ δνληηώλ ηνπο πνπ εκπόδηδε ηε δηαηξνθή ηνπο 

θαη θαηά ζπλέπεηα πέζαηλαλ. Η κειέηε έγηλε από θιηληθή παζνινγίαο ηεο 

θηεληαηξηθήο ζρνιήο ηνπ ΑΠΘ. Επίζεο νη αηκνί θζνξίνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ 

ζπάληα, αηκόπηπζε, πλεπκνληθό νίδεκα, βξνγρόζπαζκν, κειαλσπή ρξνηά ζηα δόληηα. 

Η πλεπκνλνθνλίσζε είλαη κηα ζνβαξή, κε αλαζηξέςηκε λόζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο πνπ δελ ζεξαπεύεηαη. Η κόλε ζεξαπεία είλαη ε πξόιεςε.     
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Προσ τθν Διεπιςτθμονικι επιτροπι για τθ διερεφνθςθ των επιπτϊςεων από το 
ενδεχόμενο λειτουργίασ ορυχείου βωξίτθ ςτθ περιοχι των Μεγάρων. 
 
 
Κφριοι,  
εξ’ αρχισ τάςςομαι αναφανδόν κατά τθσ αδειοδότθςθσ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν 
τθσ εταιρείασ ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ, οφτωσ ϊςτε να μθν υπάρξει καν θ ζννοια 
τθσ δθμιουργίασ του ορυχείου ςτθν περιοχι μασ, για τουσ εξισ λόγουσ: 
α. Λόγοι περιβαλλοντικοί: 

 Η προσ διερεφνθςθ περιοχι και πικανι κζςθ του ορυχείου, ευριςκόμενθ ςτθ 
Νότια και Ανατολικι πλευρά των Γερανείων, είναι ορατι από κάκε ςθμείο 
τθσ πόλθσ και του καλαςςίου μετϊπου. 

 Δεν διαςφαλίηεται θ μθ διατάραξθ τθσ υδρογεωλογικισ ιςορροπίασ τθσ 
περιοχισ μασ αφοφ το νερό αποτελεί το ςθμαντικότερο οικονομικό ςτοιχείο 
τθσ πόλθσ μασ μζςω παραγωγισ λαχανοκθπευτικϊν προϊόντων που 
απαςχολεί τουλάχιςτον 1500 ανκρϊπουσ ςε όλουσ τουσ τομείσ, και 
προμθκεφει το μεγαλφτερο καταναλωτικό κοινό τθσ χϊρασ με ποιοτικά και 
φκθνά προϊόντα. Εδϊ πρζπει να ςθμειωκεί ότι ζχει εγκρικεί μελζτθ για τον 
εμπλουτιςμό του φκίνοντοσ υδροφόρου ορίηοντα για τθν ςυνζχιςθ των 
παραπάνω δραςτθριοτιτων ςε ζγκριτουσ κακθγθτζσ – μελετθτζσ του 
Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

 Μθ αναςτρζψιμεσ επεμβάςεισ ςτα όμορφα δάςθ μασ (παρά τισ αντίκετεσ 
διαβεβαιϊςεισ) που ςθματοδοτοφνται από τθ μεταμφίεςθ του κζρδουσ του 
επιχειρθματία ςε «Μεγάλο Εκνικό και τοπικό όφελοσ», παρακάμπτοντασ 
ζτςι βαςικά Συνταγματικά άρκρα και δικαιϊματα για επεμβάςεισ μεγάλθσ 
κλίμακασ ς’ αυτά,  ακόμα και ςε χαρακτθριςμζνεσ δαςικζσ περιοχζσ ωσ 
Natura. 

β. Λόγοι εδαφολογικοί: 

 Οι μζκοδοι εξόρυξθσ του κοιτάςματοσ βωξίτθ εξαρτάται άμεςα από τθν 
υψομετρικι χωροκζτθςι του και φυςικά το κόςτοσ.  
Όποια μζκοδοσ κι αν χρθςιμοποιθκεί, οι επιπτϊςεισ ςτο ζδαφοσ είναι 
δραματικζσ και μθ αναςτρζψιμεσ.  
Σθμειϊνεται, ότι θ διατάραξθ του υποκείμενου ςτρϊματοσ εδάφουσ και θ 
επιβολι νζων φορτίςεων επ’ αυτοφ δια τθσ επίςτρωςθσ των άχρθςτων 
αδρανϊν που ονομάηονται «ςτείρα», ςίγουρα επιφζρει ςτατικι 
ανιςορροπία.  
Συνεπϊσ, το φαινόμενο τθσ κακίηθςθσ του εδάφουσ, όταν οι εξορφξεισ 
γίνονται υπόγεια, είναι γνωςτό και προφανϊσ δθμιουργεί μιαν επιφάνεια 
άχρθςτθ και επικίνδυνθ για οποιαδιποτε μελλοντικι χριςθσ. 
 Όταν δε θ περιοχι ζχει και κτίςματα, αυτά κακίςτανται επιςφαλι, όπωσ 
ςυνζβθ ςτο χωριό «Στρατονίκθ» τθσ Χαλκιδικισ και αλλοφ.  
 



Πρζπει εδϊ να αναφερκεί ότι για να βγει 1 τόνοσ αλουμινίου, εξορφςςονται 
4-5 τόνοι βωξίτθ (ανάλογα με τθν περιεκτικότθτά του) και περίπου 8-10 
τόνοι λοιπϊν λικοςωμάτων (ςυνικωσ αςβεςτόλικοι).  
Γίνεται λοιπόν κατανοθτό ότι για 1 τόνο Αλουμινίου εξορφςςονται 12-15 
τόνοι εδάφουσ. 
Αν θ εξόρυξθ γίνεται επιφανειακά, εκτόσ τθσ ολικισ καταςτροφισ τθσ 
χλωρίδασ και τθσ πανίδασ, θ χρονικά εξαρτϊμενθ καταςτροφι ακοφει ςτο 
όνομα των μελλοντικϊν κατολιςκιςεων, όπωσ ςυνζβθ πρόςφατα ςτο 
λιγνιτωρυχείο του Αμυνταίου.  
(Επί τθ ευκαιρία, καλό κα ιταν να ρίχναμε και μια ματιά ςε κάποιεσ 
φωτογραφίεσ από τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι, όπωσ και από άλλεσ περιοχζσ 
ςαν το Μαντοφδι φερ’επείν, ςτθν Εφβοια). Αυτό κα μασ ζδινε μια καλι 
εικόνα τθσ πόλθσ μασ μετά από 20-30 χρόνια.  
Καταγράφεται λοιπόν το γεγονόσ, ότι οι κατολιςκιςεισ ςτα ορυχεία είναι 
ςφνθκεσ φαινόμενο, και εδαφολογικά εξαρτάται από τθν κλίςθ του πρανοφσ 
εκςκαφισ, τισ υδραυλικζσ πιζςεισ (υδροςτατικι πίεςθ μετά από βροχζσ), τθν 
ζλλειψθ ςτιριξθσ του πρανοφσ (λόγω προχειρότθτασ καταςκευισ), τθν 
απόκεςθ διαφορετικισ εδαφικισ ςφςταςθσ τμθμάτων εντόσ αυτοφ, ι τθν 
ενεργοποίθςθ παρακειμζνων ςειςμικϊν ρθγμάτων.  
Φυςικά τζτοιεσ ολιςκιςεισ δθμιουργοφν εφιαλτικζσ καταςτροφζσ, βιβλικζσ 
κα ζλεγα, και προπάντων, μθ αναςτρζψιμεσ. 

γ.  Λόγοι οικονομικοί: 

 Η προσ εκμετάλλευςθ περιοχι κα προςεγγίςει τα 50.000 ςτρζμματα δθλαδι, 
πενιντα εκατομμφρια τετραγωνικά μζτρα. Αν κεωριςει κανείσ ότι περίπου 
το ζνα τρίτο αυτισ τθσ επιφάνειασ είναι εκτόσ δαςϊν, ςυνεπϊσ 
οικοδομιςιμθ, αυτό ςυνεπάγεται ότι μπορεί αυτι θ ζκταςθ να παραγάγει 
κοντά ςτα 600.000 τετραγωνικά μζτρα κατοικίασ, (των υπογείων μθ 
υπολογιςμζνων).  
Πρϊτον, αυτό ςτερεί τθν πόλθ από περίπου ζνα διςεκατομμφριο ευρϊ           
(1 Δισ) από πικανι παραγωγι κατοικίασ, ι άλλων χριςεων θ δε 
δεςμευκείςα περιοχι των 50.000 ςτρεμμάτων, κα απαλλοτριωκεί με 
ευτελζσ αντίτιμο, μιασ και θ αξία τθσ κα ζχει πζςει ςτο υποδεκαπλάςιο.  
Δεν γίνεται εδϊ, καμιά αναφορά ςτθν υποβάκμιςθ των ακτϊν μασ μιασ και 
κα πρζπει από κάποιο καλάςςιο μζτωπο να γίνει θ μεταφορά του ορυκτοφ, 
ςυνεπϊσ, κάπου κα πρζπει να δθμιουργθκεί λιμάνι. 
Εδϊ πάλι, κα παρακαλοφςα να βλζπαμε μια φωτογραφία τθσ κζςθσ 
φόρτωςθσ βωξίτθ ςτθν Ιτζα, για να πάρουμε μιαν εικόνα. 

δ. Λόγοι θκικοί: 

 Θα πρζπει να γνωρίηει θ πολιτεία, ότι λόγο ςτον τρόπο ανάπτυξθσ μιασ 
περιοχισ ζχει ο κυρίαρχοσ λαόσ και όχι τα οικονομικά ςυμφζροντα μιασ 
ολιγαρχίασ. 
Εμείσ, εδϊ ςτα Μζγαρα, ζχουμε δθμιουργιςει μια ομάδα οραματικοφ 
ςχεδιαςμοφ, μια ομάδα ποφ, αφοφ αφουγκράηεται τα κζλω του κόςμου και 
ιδίωσ των νζων, ςχεδιάηει το πϊσ κα κζλαμε να βλζπαμε τθν πόλθ μασ μετά 
από 20-30 χρόνια από τϊρα. 
Δεν είναι δυνατόν, επειδι βριςκόμαςτε ςτθ Δυτικι πλευρά τθσ Αττικισ, με 
μια φφςθ πράγματι κείο δϊρο, να ςκεπτόμαςτε τθν περιοχι μασ 



καταςτρεμμζνθ, επειδι κάποιοι όχι και τόςο θκικοί νόμοι που ζχουν γίνει 
για τθ προςταςία των ολίγων και όχι των πολλϊν, κάποιοι νόμοι που 
πικανόν να μθ διακζτουν ςυνταγματικό ζρειςμα, να μασ κατατάςςουν ςτθ 
κατθγορία παιδιϊν ι μιασ κοινωνίασ κατϊτερων κεϊν. 
Επικυμοφμε θ πόλθ μασ να αναπτυχκεί με άλλο τρόπο, χρθςιμοποιϊντασ τα 
ςτρατθγικά μασ πλεονεκτιματα, για τθν οικονομικι μασ ευμάρεια μια πόλθ 
που από τθν αρχαιότθτα διακρίνετο για τον πλοφτο τθσ, για τα επιτεφγματά 
τθσ και για το μεγαλείο τθσ. 
Οι ςθμερινοί κάτοικοι, οφείλουμε να υπεραςπιςτοφμε το ζνδοξο παρελκόν 
μασ και εί δυνατόν να το ξεπεράςουμε. 

 
 
 
 

Με εκτίμθςθ 
Χριςτοσ Σκλαβοφνοσ 
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Μορφι ορυχείου επιφανειακισ εξόρυξθσ. 
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1 Δισαγυγή 

Δίλαη γεγνλόο όηη ε ζύγρξνλε ζεώξεζε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο ζέηεη σο βαζηθή 

ζπλζήθε ηελ βησζηκόηεηα. Σν κνληέιν ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ζέηεη σο πξνηεξαηόηεηα ηνπ 

ηελ ηαπηόρξνλε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλάπηπμε ρσξίο θακηά δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε απηνύο ηνπο ηξεηο αλαπηπμηαθνύο ππιώλεο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ε βαξύηεηα 

ηελ νπνία δίλεη πιένλ ε δηεζλήο θνηλόηεηα ζηελ βηώζηκε αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

ηζηνξηθή ζπλέιεπζε ζηηο 25 έσο ηηο 27 επηεκβξίνπ 2015 ζηελ έδξα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ 

ζηελ Νέα Τόξθε επηζθξαγίζηεθε έλα λέν παγθόζκην πιαίζην γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε. Σν 

πόξηζκα, πνπ ζα γίλεη γλσζηό σο «Μεηακνξθώλνληαο ηνλ πιαλήηε καο: ζεκαηνιόγην γηα ηε 

βηώζηκε αλάπηπμε κε νξίδνληα ην 2030», πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν 17 θηιόδνμσλ γεληθώλ 

ζηόρσλ βηώζηκεο αλάπηπμεο (ΒΑ) θαη 169 ζρεηηθώλ επηκέξνπο ζηόρσλ. Η Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ), επνκέλσο θαη ε Διιάδα, δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηνπ 
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ζεκαηνινγίνπ κε νξίδνληα ην 2030, αλαιακβάλνληαο εγεηηθό ξόιν θαη γεθπξώλνληαο 

δηαθνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Οη παξαπάλσ ζηόρνη έρνπλ ζην επίθεληξν ηνπο ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε γηα ην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία πνπ ζα 

εμαζθαιίζεη ζπλζήθεο πςειήο πνηόηεηαο δεκόζηαο πγείαο. Οη δξάζεηο πνπ απαηηνύληαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη ζύλζεηεο θαζώο ζέηνπλ έλα λέν ηξόπν ζθέςεο θαη δξάζεο. ηελ 

πξώηε γξακκή απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ζα βξεζνύλ όρη κόλν νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηώλ αιιά 

νη ηνπηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκόζνπλ ηηο δηάθνξεο δξάζεηο νινθιεξσκέλεο 

αλάπηπμεο γλσξίδνληαο ηηο ηνπηθέο ηδηνκνξθίεο θαη πξνβιήκαηα. 

Ο Γήκνο Μεγαξέσλ παξαθνινπζεί ζηελά ην λέν αλαπηπμηαθό πεξηβάιινλ πνπ 

δηακνξθώλεηαη πξνθεηκέλνπ λα εθνδηαζηεί κε λέα αλαπηπμηαθά εξγαιεία πνπ ζα επηθέξνπλ 

πνιπδηάζηαηε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλέιημε ζηελ παξακειεκέλε από ηελ θεληξηθή 

εμνπζία ηνπηθή θνηλσλία. 

2 Δςπύτεπο Πεπιβάλλον τος Γήμος Μεγαπέυν 

Η Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα (ΠΔ) ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο, ζηελ νπνία εληάζζεηαη δηνηθεηηθά θαη ν 

Γήκνο Μεγαξέσλ, αληηκεησπίδεηαη εδώ θαη δεθαεηίεο σο «ε πίζσ απιή» ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο πνπ θηινμελεί ζρεδόλ ηνλ κηζό πιεζπζκό ηεο Διιάδαο. Σα έληνλα θνηλσληθά, 

νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Γπηηθή Αηηηθή 

αλαγλσξίδνληαη από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ε νπνία δηακόξθσζε ηνλ «ηξαηεγηθό 

ρεδηαζκό ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 2020+». ηόρνο ηνπ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΓΤΣΙΚΗ 

ΑΣΣΙΚΗ 2020+ είλαη ε Βηώζηµε Αλάπηπμε - νηθνλνκηθή, νηθνινγηθή, θνηλσληθή - θαη ε 

ηζόξξνπε παξαγσγηθή αλαζπγθξόηεζε θαη ησλ ηξηώλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. Σα εηδηθόηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ ν ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 2020+ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη αθνξνύλ: 

 Αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε ηνπηθό επίπεδν. 

 Απνηξνπή ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο πνπ είλαη πηα εκθαλήο θαη αθνξά κεγάιν κέξνο 

ηνπ πιεζπζκνύ. 

 Αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ζε ζπλδπαζκό κε αλαβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη από ηελ αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζε 

θνηλσληθό, νηθνλνκηθό θαη πεξηβαιινληηθό επίπεδν ζηελ ΠΔ Γπηηθήο Αηηηθήο είλαη ηδηαίηεξα 

αλεζπρεηηθά δείρλνληαο κηα ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή πεξηνρή. Αλαιπηηθόηεξα ηα θπξηόηεξα 
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πξνβιήκαηα πνπ δηακνξθώλνληαη ζύκθσλα κε ηνλ «ηξαηεγηθό ρεδηαζκό ΓΤΣΙΚΗ 

ΑΣΣΙΚΗ 2020+» είλαη ηα εμήο: 

Δθπαηδεπηηθό ράζκα / ράζκα δεμηνηήησλ 

 Απμεκέλν πνζνζηό ζρνιηθήο δηαξξνήο. 

 εκαληηθά κηθξόηεξν πνζνζηό απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Διιηπήο πξόζβαζε ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ζρνιεία δεύηεξεο επθαηξίαο, δηα βίνπ 

κάζεζε. 

Κνηλσληθό ράζκα 

 Δπξεία θηώρεηα θαη θνηλσληθόο απνθιεηζκόο. 

 Πεξηζσξηνπνίεζε θνηλνηήησλ (πρ. Ρνκά, κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνύληεο νκνγελείο) 

 ΑΜΔΑ, πνιπκειείο νηθνγέλεηεο, κνλνγνληθέο νηθνγέλεηεο, νηθνγέλεηεο ρσξίο θαλέλαλ 

εξγαδόκελν. 

Πεξηβαιινληηθό ράζκα – Τςειή επηθηλδπλόηεηα 

 πλέπεηεο ΥΤΣΑ Φπιήο θαη ρσκαηεξώλ. 

 πγθέληξσζεο βαξηάο βηνκεραλίαο θαη νρινπζώλ δξαζηεξηνηήησλ: δηπιηζηήξηα, 

ραιπβνπξγίεο, ηζηκεληνβηνκεραλίεο, λαππεγεία, δηαιπηήξηα πινίσλ, ρεκηθέο 

βηνκεραλίεο, απνζήθεο θαπζίκσλ. 

 Πιεκκπξηθά θαηλόκελα. 

 Ρέκαηα σο ππνδνρείο απνβιήησλ θαη θαύζεηο θαισδίσλ θαη άιισλ πιηθώλ από 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο 

 Θαιάζζην κέησπν Διεπζίλαο- αξσληθνύ (βηνκεραληθά απόβιεηα, δηαθίλεζε 

θνξηίσλ, παξνπιηζκέλα πινία, λαπάγηα) 

 Οη πεξηζζόηεξεο βηνκεραλίεο βξίζθνληαη εθηόο λνκνζεηεκέλσλ βηνκεραληθώλ 

πεξηνρώλ 

 Τθαικύξσζε εδάθνπο έρεη εηζρσξήζεη ζε κεγάια βάζε. 

 Σζηκεληνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο ζην Θξηάζην ιόγσ 

αλάπηπμεο logistics. 

Από ηελ άιιε κεξηά όκσο, εκθαλίδνληαη θαη ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο θαη ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα γηα ηελ ΠΔ Γπηηθήο Αηηηθήο, όπσο: 

Φπζηθό πεξηβάιινλ- Υσξνηαμία 

 Πινύζην θπζηθό πεξηβάιινλ ζην νξεηλό ηκήκα θαη ζην ζαιάζζην κέησπν 

 Υσξηθή έθηαζε πξνο αμηνπνίεζε γηα ηζόξξνπε/ βηώζηκε αλάπηπμε 
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 Απόζεκα δεκόζησλ θαη δεκνηηθώλ εθηάζεσλ 

Πνιηηηζκόο 

 Πνιηηηζηηθόο πινύηνο 

 Αξραηνινγηθόο πινύηνο 

Βηνκεραλία- Μεηαπνίεζε 

Βηνκεραληθή- κεηαπνηεηηθή παξάδνζε θαη ύπαξμε κεγάισλ βηνκεραληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ππνδνκώλ  

Πνιπιεηηνπξγηθή θαη έμππλε παξαγσγηθή αλαζπγθξόηεζε 

 Γπλαηόηεηα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ 

 Δθνδηαζηηθή βηνκεραλία/ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

 Γπλαηόηεηα αλάπηπμεο πξσηνγελή ηνκέα θαη δηαζύλδεζεο κε κεηαπνίεζε (αύμεζε 

πξνζηηζέκελεο αμίαο) 

 Δπθαηξίεο ζπλεξγαζίαο παξαγσγήο θαη έξεπλαο γηα πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

Γεκνγξαθηθό πξνθίι 

Νεαληθόηεξνο πιεζπζκόο 

Γίθηπα κεηαθνξώλ- Πξνζπειαζηκόηεηα 

Πξνζπειαζηκόηεηα κε εζληθά θαη δηεπξσπατθά κεηαθνξηθά δίθηπα (πρ. ζπλδπαζκέλεο θαη 

δηαηξνπηθέο κεηαθνξέο, αεξνδξόκην, ιηκέλεο, εζληθνί άμνλεο, ζηδεξόδξνκνο) 

3 Ο Γήμορ Μεγαπέυν 

Δζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ ζηνλ Γήκν Μεγαξέσλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά θάπνηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ο Γήκνο πξνέθπςε από ηελ από ηελ ζπλέλσζε ησλ δήκσλ Μεγαξέσλ 

θαη Νέαο Πεξάκνπ κε ηνλ Ν. 3852/2010. Έρεη έθηαζε 330,11 η. ρικ. θαη ην 2011 είρε 

πιεζπζκό 36.924 θαηνίθνπο. Η Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεγαξίδνο έρεη 28.195 θαη ε Γεκνηηθή 

Κνηλόηεηα Νέαο Πεξάκνπ 7.480. Βξίζθεηαη ζην δπηηθόηεξν ηκήκα ηεο Αηηηθήο, έρεη ηελ 

θνηιάδα ηεο Μεγαξίδνο  πνπ πεξηβάιιεηαη από ηα Γεξάλεηα όξνη θαη ην όξνο Παηέξαο. 

Βξέρεηαη βόξεηα από ηνλ Κνξηλζηαθό θόιπν θαη   λόηηα από ηνλ αξσληθό. 

Ο Γήκνο Μεγαξέσλ αληηκεησπίδεη θαη απηόο ηα ζύλζεηα θαη πνιπδηάζηαηα πξνβιήκαηα ηνπ 

ζπλόινπ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο. Αλαιπηηθόηεξα: 
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Οηθνλνκηθό επίπεδν: ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηνπηθνύ θαηαζηήκαηνο Ο.Α.Δ.Γ νη άλεξγνη 

ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ απμάλνληαλ ζηαδηαθά, θηάλνληαο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ηνπο 

3.329 θαη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2014 ηνπο 4.141. πλνιηθά από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011 κέρξη 

ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2014, ε αύμεζε απηή άγγημε ην 24.4%. Σνλίδεηαη όηη ην έηνο 2011 ήδε ε 

αλεξγία ζηελ πεξηνρή άγγηδε ην 28,8% ελώ ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο γηα ηελ ίδηα πεξίνδν ε 

αλεξγία αλεξρόηαλ ζην 18,73%. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό αλεξγίαο είλαη απόθνηηνη 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Κνηλσληθό επίπεδν: Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο είλαη νη 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλόηεηεο Ρνκά. ύκθσλα κε κειέηε ηεο ΣΔΓΚΝΑ (2010) ππάξρνπλ 

ζηα Μέγαξα 1.300 νηθνγέλεηεο Ρνκά. 

Πεξηβαιινληηθό επίπεδν: εκαληηθό δήηεκα γηα ηελ πεξηνρή είλαη ε γεηηληάζεη ηεο κε 

πεξηβαιινληηθά επηβιαβείο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο όπσο απηέο αλαιύζεθαλ πην 

πάλσ.   

Παξά ηα πξνβιήκαηα ν Γήκνο Μεγαξέσλ έρεη πνιιέο αλαπηπμηαθέο δπλαηόηεο. 

Η γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Γήκνπ είλαη ηδηαίηεξα πξνλνκηαθή, θαζώο ε γεσκνξθνινγία 

πνηθίιιεη από ηηο παξαιίεο ησλ ζηελώλ ηεο αιακίλαο έσο θαη ηελ Κηλέηηα ζηελ πιεπξά ηνπ 

αξσληθνύ θόιπνπ θαη ηνπ θόιπνπ ησλ Αιθπσλίδσλ, ζηνλ Κνξηλζηαθό έσο ηηο αλαηνιηθέο 

θνξπθέο ησλ Γεξαλείσλ Οξέσλ θαη ηηο λόηηεο πιαγηέο ηνπ όξνπο Παηέξαο. 

Αλάκεζα ζηα δύν βνπλά θαη ηνπο δύν θόιπνπο εθηίλεηαη ε Μεγαξηθή πεδηάδα θαηάθπηε από 

ειηέο, ε ειηθία πνιιώλ από απηέο αλέξρεηαη ζε αηώλεο.  

ήκεξα ζηηο ςειέο θνξπθέο ππάξρνπλ πεύθα, ζθίλα, θνπκαξηέο θαη έιαηα κεηαμύ 

Κνινζνύξαο θαη Γθνξίηζαο αιιά θαη ζην Καξύδη. Η αλαηνιηθή θαη λνηηναλαηνιηθή πιεπξά 

ηνπ Παηέξα είλαη ραξαθηεξηζκέλε σο θαηαθύγην ζεξακάησλ κε πινύζηα παλίδα από 

αιεπνύδεο, ιαγνύο, γεξάθηα, αεηνύο, πεηξνπέξδηθεο θ.α. Ο πγξόηνπνο ηεο Αγίαο Σξηάδαο ησλ 

Μεγάξσλ ζηε Γπηηθή Αηηηθή (πνπ απνθαιείηαη από ηνπο ληόπηνπο θαη σο "Βνπξθάξη") 

θηινμελεί πεξίπνπ 100 είδε πνπιηώλ ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ. 

Σα Γεξάλεηα Όξε, ήηαλ ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία ην θαηαθύγην ηνπ Μεγαξέσο κεηά ηνλ 

θαηαθιπζκό ηνπ Γεπθαιίσλα. Βξίζθνληαη ζηα όξηα ησλ λνκώλ Αηηηθήο θαη Κνξηλζίαο, ζηε 

ρεξζόλεζν ηνπ Ιζζκνύ θαη πεξηζηνηρίδνληαη από ηνπο δήκνπο Μεγάξσλ, Αγίσλ Θενδώξσλ, 

Βηιίσλ θαη Λνπηξαθίνπ. Σν δάζνο, πνπ μεθηλά κε πεύθα θαη ζπλερίδεη κε έιαηα σο ηηο 

θνξπθέο, είλαη πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή Natura 2000. Ο ζπλδπαζκόο ραιεπίνπ πεύθεο θαη 

θεθαιιεληαθήο ειάηεο ζηελ ίδηα δαζηθή πεξηνρή είλαη έλα ζπάλην θαηλόκελν θαη θαζηζηά ηα 

Γεξάλεηα Όξε ηδηαίηεξα πνιύηηκα γηα ην νηθνζύζηεκα. Σν θαηαθύγην ζεξακάησλ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί δαζηθή έθηαζε 25.000 ζηξεκκάησλ. Δπίζεο ην Βνπξθάξη απνηειεί κνλαδηθό 

πδξνβηόηνπν ζηελ Αηηηθή θαη ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί. 
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Σν πινύζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο δηακνξθώλεη ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα, αιιά θαη ηνπ ηνπξηζκνύ. 

Ιδηαίηεξα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί θαη ην πινύζην πνιηηηζηηθό 

θεθάιαην ηεο πεξηνρήο. Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη θάπνηα πνιηηηζηηθά κλεκεία: 

 Κξήλε ηνπ Θεαγέλνπο 

 Αξραηνινγηθό Μνπζείν Μεγάξσλ 

 πήιαην Μνπξκνύλε 

 Αθξόπνιε ηεο Νηζαίαο 

 Παιαηόθαζηξν 

 Ναόο ηνπ Αθεζίνπ Γηόο 

 Ρσκατθό ινπηξό 

 

4 Μεταλλεία βυξίτη και Γήμορ Μεγαπέυν 

Από όιε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε έγηλε ζαθέο όηη ν Γήκνο Μεγαξέσλ αληηκεησπίδεη 

ηόζν ζην εζσηεξηθό ηνπ όζν θαη ζην εμσηεξηθό ηνπ πεξηβάιινλ έληνλεο θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο αιιά θαη πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο. Παξόια απηά, ην πινύζην θπζηθό θαη 

πνιηηηζηηθό ηνπ απόζεκα κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ κνρινύο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Σνπο δπν 

απηνύο αλαπηπμηαθνύο νξίδνληεο αλαγλσξίδεη θαη ε δεκνηηθή αξρή πνπ κέζα από έλα θάζκα 

πνιπδηάζηαησλ δξάζεσλ πξνζπαζεί λα αλαπηύμεη. 

Οη απόςεηο ηνπ Γήκνπ έξρνληαη ζε ζπκπόξεπζε κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ λόκνπ ππ’ αξηζ. 

4277 «Νέν Ρπζκηζηηθό ρέδην Αζήλαο – Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» Γηα ηελ Υσξηθή 

Τπνελόηεηα Μεγαξίδνο νη Άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο είλαη: 

I. Δπηδηώθεηαη ε αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ε δηαζθάιηζε 

θαη ελίζρπζε ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα, ζηηο πεξηνρέο Μεγάξσλ, Δξπζξώλ θαη Οηλόεο 

κε πξννπηηθή πξσηνγελνύο θαζεηνπνίεζεο θαη ζύλδεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κε 

ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

II. Πξνσζείηαη ε νξγάλσζε πόινπ δηαπεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο ζηελ πεξηνρή ησλ 

Μεγάξσλ κε ελίζρπζε ησλ ππνδνρέσλ κεηαπνίεζεο ηδηαίηεξα ηνπ πξσηνγελνύο 

ηνκέα θαη ρνλδξεκπνξίνπ. 

III. Πξνσζνύληαη ηζρπξά κέηξα πξνζηαζίαο ησλ θπζηθώλ, παξάθηησλ θαη άιισλ εθηόο 

ζρεδίνπ πεξηνρώλ πνπ απνηεινύλ ηνπο βαζηθνύο πόινπο έιμεο γηα ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο, παξαζεξηζκνύ θαη ηνπξηζκνύ.                                             

IV. Πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία Σερλνινγηθνύ Πάξθνπ ζηα Μέγαξα, κε εξεπλεηηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, κε έκθαζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, εγθαηαζηάζεηο 

πςειήο ηερλνινγίαο θαη αγξνηνπξηζηηθέο κνλάδεο.                              
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Η Υσξηθή Τπνελόηεηα Μεγαξίδαο απνηειεί απόζεκα γεο γηα ηε κειινληηθή 

(κέζνκαθξνπξόζεζκε) εζσηεξηθή απνθέληξσζε ηεο Αηηηθήο, κέζσ λέσλ κνξθώλ 

νξγαλσκέλεο ρσξηθήο αλάπηπμεο ζε ζέζεηο κε πνιύ θαιή ππεξηνπηθή πξνζπειαζηκόηεηα. 

Η δεκηνπξγία κεηαιιείσλ βσμίηε ζα έξζεη ζε άκεζε αληίζεζε κε ην ππάξρνλ αλαπηπμηαθό 

κνληέιν ηεο πεξηνρήο. Η εμνξπθηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ βσμίηε κπνξεί λα έρεη ηηο αθόινπζεο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο (αλαζηξέςηκεο ή κε) γηα ηελ πεξηνρή: 

 Μεηαβνιέο ζηα γεσινγηθά-πδξνγεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, 

εμαηηίαο ηεο δεκηνπξγίαο ηερλεηώλ θνηινηήησλ, εμάξζεσλ από ηελ ελαπόζεζε ησλ 

"ζηείξσλ" θαη από ηε δηάλνημε ππθλνύ νδηθνύ δηθηύνπ πξνζπέιαζεο. 

 Μεηαβνιέο ζηα επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα ύδαηα, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο πνξείαο ή θαηεύζπλζεο ηεο θίλεζήο ηνπο, ηεο πνηόηεηαο θαη 

πνζόηεηάο ηνπο θαζώο θαη ζηηο αιιαγέο ηνπ ξπζκνύ απνξξόθεζεο ησλ επηθαλεηαθώλ 

πδάησλ θαη ησλ νδώλ απνζηξάγγηζεο ή ηνπ ξπζκνύ θαη ηεο πνζόηεηαο έθπιπζεο ηνπ 

εδάθνπο. 

 Αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ ιόγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπηθώλ αιιαγώλ, από ηελ θαηαζηξνθή ησλ θπζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 

(βιάζηεζε, έδαθνο, βξαρώδεηο ζρεκαηηζκνί). Η θαηαζηξνθή θπζηθώλ ζηνηρείσλ, 

ζπλνδεύεηαη από ηελ εμαθάληζε ησλ νπηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ 

(γξακκέο, πθή, ρξώκα). 

 Μεηαβνιέο ζηε πνηόηεηα ηνπ αέξα, πνπ νθείιεηαη ζηε δεκηνπξγία ζθόλεο, ηελ 

εθπνκπή θαπζαεξίσλ από ηα βαξέα νρήκαηα δηαθίλεζεο ηνπ κεηαιιεύκαηνο θαη ησλ 

"ζηείξσλ" θαζώο θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εμόξπμεο ηνπ βσμίηε (εθζθαθέο, 

δηαηξήζεηο, εθξήμεηο) θαη νη νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα 

ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζπλερώο ζ’απηά. 

 Μεηαβνιέο ζην κηθξνθιίκα, πνπ νθείινληαη ζηηο αθάιππηεο επηθάλεηεο ησλ κεηώπσλ 

εμόξπμεο θαη ησλ απνζέζεσλ ησλ "ζηείξσλ" νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ σο ζπιιέθηεο 

ζεξκόηεηαο, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, ηδηαίηεξα θαηά ηηο 

κεζεκβξηλέο ώξεο ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ. 

 Πξόθιεζε ζνξύβνπ θαη δνλήζεσλ, εμ αηηίαο ησλ εθξήμεσλ θαη ησλ εμνξπθηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ από ηηο νπνίεο παξάγεηαη ζόξπβνο. 

 Μεηαβνιέο ζηε ρισξίδα θαη ζηε παλίδα, κε ζεκαληηθόηεξε ηε ζπξξίθλσζε δαζώλ, 

δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη βνζθόηνπσλ, ιόγσ ηεο δεκηνπξγίαο δηαδνρηθώλ θελώλ 

βιάζηεζεο, από ηηο εθζθαθέο θαη ηελ ελαπόζεζε ησλ "ζηείξσλ". 

Δπηπιένλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ζα ππάξμνπλ θαη αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο 

επηπηώζεηο. Όπσο έγηλε ζαθέο θαη από ηελ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο 
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ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, ε πεξηνρή καζηίδεηαη από πνιύ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. Η 

παξνύζα αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε ζηνρεύεη ζηελ δηακόξθσζε βηώζηκσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ από ηελ κηα κεξηά αθνξνύλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα κέζσ ηεο παξαγσγήο 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη από ηελ άιιε ηνλ ηξηηνγελή 

ηνκέα κέζσ ηεο αλάπηπμεο πςειήο πνηόηεηαο ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ. Αληίζεηα, νη 

ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα δηακνξθσζνύλ από ηελ εμνξπθηηθή δξαζηεξηόηεηα ζα είλαη 

εμεηδηθεπκέλεο θαη πην πεξηνξηζκέλεο. Ο ηνπηθόο πιεζπζκόο δελ είλαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνο γηα ηέηνηνπ ηύπνπ δξαζηεξηόηεηεο κε απνηέιεζκα ε πιεηνλόηεηα ησλ 

ζέζεσλ λα θαιπθζεί από θαηνίθνπο άιισλ πεξηνρώλ. Δίλαη γεγνλόο, όηη ε θνληηλή 

απόζηαζε ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ από ην Λεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο ζα πξνζθέξεη κηα 

πνιύ κεγάιε δεμακελή εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζέηνληαο ζην πεξηζώξην ηνλ ηνπηθό 

πιεζπζκό. 

5 ςμπεπάσματα 

Ο Γήκνο Μεγαξέσλ ελζηεξληδόκελνο ηεο αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο επηζπκεί ηελ 

ηζόξξνπε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ ζε θνηλσληθό, νηθνλνκηθό θαη πεξηβαιινληηθό 

επίπεδν. Δληαζζόκελνο ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηεο ΠΔ Γπηηθήο Αηηηθήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε 

έλα θάζκα ζύλζεησλ πεξηβαιινληηθώλ, θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πεξηνξηζκώλ. Απηνύο 

ηνπο πεξηνξηζκνύο ζέιεη λα ηνπο αλαηξέζεη κέζα από ηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα 

θαη ηνπ ηνπξηζκνύ αμηνπνηώληαο ηα ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα. Σν ελδερόκελν 

δεκηνπξγίαο κεηαιιείσλ βσμίηε έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ην ππάξρνλ αλαπηπμηαθό 

κνληέιν ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, ηεο ΠΔ Γπηηθήο Αηηηθήο αιιά θαη κε ηνπο Άμνλεο 

πξνηεξαηόηεηαο ηνπ Νένπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Αζήλαο (Ν. 4277/2014). Σαπηόρξνλα, ν 

ηνπηθόο πιεζπζκόο δελ είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ 

εμόξπμε κεηαιιεπκάησλ κε απνηέιεζκα ε πιεηνλόηεηα ησλ ζέζεσλ λα θαιπθζεί από 

θαηνίθνπο άιισλ πεξηνρώλ, δηαπίζησζε πνπ εληζρύεηαη θαη ιόγν ηεο θνληηλήο απόζηαζεο 

ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ από ην Λεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο πνπ ζα πξνζθέξεη κηα πνιύ κεγάιε 

δεμακελή εξγαηηθνύ δπλακηθνύ δηνγθώλνληαο πεξεηαίξσ ηα ήδε απμεκέλα πνζνζηά 

αλεξγίαο. 
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  Γεώπγιορ Ραυτόποςλορ 

 


