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Περίληψη 
 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Εργασία εκπονήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003 – 2004 στα 
πλαίσια των απαιτήσεων του ∆ιεπιστηµονικού - ∆ιατµηµατικού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης του 
∆.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την 
επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Κ. Χατζηµπίρου. Στόχος της εργασίας είναι η 
διερεύνηση της κατάστασης που επικρατεί στη γεωργική γη του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – 
Μαραθώνα και των δυνατοτήτων συνύπαρξης των αγροτικών δραστηριοτήτων µε τη 
λειτουργία του Πάρκου. Για το σκοπό αυτό, έγινε ανάλυση της φυσικής, οικονοµικής και 
κοινωνικής πραγµατικότητας της ευρύτερης περιοχής του Εθνικού Πάρκου, ενώ εξετάστηκε 
µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια η υπάρχουσα κατάσταση στη γεωργική γη αυτού µε τη βοήθεια 
ερωτηµατολογίου και µε την πραγµατοποίηση αρκετών συζητήσεων µε κατοίκους της 
περιοχής. 
Μετά την αξιολόγηση της βιβλιογραφικής και επιτόπιας έρευνας, διαµορφώθηκε µια σειρά 
προτάσεων όσον αφορά στην αξιοποίηση της γεωργικής γης, οι οποίες στοχεύουν στην 
υιοθέτηση εναλλακτικών µεθόδων καλλιέργειας στη συγκεκριµένη ζώνη του Πάρκου και 
στην παραγωγή βιολογικών ή άλλων πιστοποιηµένων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Επίσης 
προτείνεται ο ορισµός Περιφερειακής ζώνης προστασίας που θα περιλαµβάνει ολόκληρη τη 
λεκάνη απορροής και η λήψη των απαραίτητων µέτρων στη συγκεκριµένη έκταση, µε στόχο 
την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής. 
Συµπερασµατικά, µπορεί να λεχθεί, πως η συνύπαρξη των αγροτικών δραστηριοτήτων µε τη 
λειτουργία του Πάρκου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η ανάγκη για προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, δηµιουργεί πολλούς περιορισµούς όσον αφορά στην άσκηση των αγροτικών 
δραστηριοτήτων, οι οποίοι όµως δεν είναι ανυπέρβλητοι. 
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