
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙO ΤΟΥ ΠΑΑ 
(2007-2013)

προτάσεις 

ολοκληρωμένης

αγροτικής ανάπτυξης

της περιφέρειας αττικής

στο πλαίσιο του παα

(2007-2013)
του Γιώργου Βλάχου
	 Βουλευτή	Νέας	Δημοκρατίας	στην	Περιφέρεια	Αττικής



2

Φίλες και φίλοι,

Ο τόπος μας, η Αττική, παρά τις θε-

αματικές αλλαγές που υφίσταται τα 

τελευταία χρόνια, παραμένει μια πε-

ριοχή, όπου αναπτύσσεται με δυναμι-

σμό η αγροτική παραγωγή. 

Οι συμπολίτες μας, που ασχολούνται 

με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, 

συνεχίζοντας μια παράδοση χιλιετιών, 

συνεισφέρουν τα μέγιστα στην εθνι-

κή μας οικονομία, αλλά και διασφαλί-

ζουν την απρόσκοπτη τροφοδοσία της 

πρωτεύουσας με αγαθά. 

Είναι ενδεικτικό, μάλιστα, ότι ο πρω-

τογενής τομέας της Περιφέρειας Αττι-

κής με δυναμικούς, αλλά και παραδο-

σιακούς κλάδους φυτικής και ζωικής 

παραγωγής, εμφανίζει σημάδια σημα-

ντικής ανάπτυξης, μεγαλύτερης μάλι-

στα από αυτήν, που παρατηρείται σε 

άλλες, παραδοσιακά αγροτοκτηνοτρο-

φικές, περιφέρειες της χώρας. 

Κι όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι τα 

προηγούμενα χρόνια, υπήρξε πλήρης 

απουσία κυβερνητικών πρωτοβουλιών 

και δράσεων για τη στήριξη των αγρο-

τών - κτηνοτρόφων της Αττικής και 

την ενίσχυση του εισοδήματός τους.

u Μήνυμα Γιώργου Θ. Βλάχου
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Φίλες και φίλοι,

Με αίσθηση ευθύνης, απέναντι στους 

συμπολίτες μας, που σε πείσμα των 

καιρών, της αδιαφορίας των κυ-

βερνήσεων του χθες, επιμένουν να 

καλλιεργούν την Αττική Γη, εφαρμό-

ζοντας καινοτόμες ιδέες κι αναπτύσ-

σοντας δυναμικές εκμεταλλεύσεις, 

καταθέτω σήμερα μια ολοκληρωμένη 

δέσμη προτάσεων, για το αύριο της 

αγροτικής οικονομίας στην περιοχή 

μας.

Με αφορμή μάλιστα την έναρξη του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα-

φοράς 2007-2013, (Δ΄ ΚΠΣ,) καταθέ-

τω την πρότασή μου, ενισχύοντας με 

τη φωνή μου την προσπάθεια, ώστε 

η Αττική να διεκδικήσει, πιο αποτε-

λεσματικά, το ποσοστό που της ανα-

λογεί από τους κοινοτικούς πόρους, 

αλλά και τις προοπτικές του αύριο.

Έχοντας, μάλιστα, απευθύνει τις προ-

τάσεις αυτές στον Πρωθυπουργό, κ. 

Κώστα Καραμανλή και στον υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, θα ήθελα να 

διαβεβαιώσω του πολίτες και τους 

αγρότες κτηνοτρόφους της Αττικής, 

ότι θα είμαι δίπλα τους, στην προ-

σπάθεια για να κάνουμε τον τόπο μας 

πρότυπο ισόρροπης ανάπτυξης. 

Φίλες και φίλοι,

Ο αγώνας για να βγουν οι αγρότες 

και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Ατ-

τικής από το περιθώριο, ο αγώνας για 

τη διατήρηση του Αττικού Τοπίου, για 

την ενίσχυση ενός δυναμικού τομέα 

της εθνικής μας οικονομίας, για την 

αειφόρο ανάπτυξη είναι συνεχής. 

Είναι χρέος απέναντι στη νέα γενιά, 

απέναντι στους πολίτες της περιοχής 

μας, αλλά και στους πολίτες της πρω-

τεύουσας, που προσβλέπουν στην 

Περιφέρεια Αττικής, ως πηγή αγα-

θών, αλλά και ως ασφαλιστική δικλεί-

δα για την ποιότητα ζωής τους.

Πάντα μαζί, με πίστη στις αρχές που 

μας ενώνουν, με ξεκάθαρη άποψη, 

διεκδικούμε το καλύτερο για τον τόπο 

μας, χτίζοντας ένα καλύτερο αύριο 

για μας και τα παιδιά μας.
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uEπιστολή στον Πρωθυπουργό
Κύριε Πρόεδρε,

Η Περιφέρεια Νομού Αττικής έχει μία σημαντική 
αγροτική παραγωγή. Πολλές, μάλιστα, από τις 
περιοχές της, στο παρελθόν, είχαν αποκλειστικά 
αγροτικό εισόδημα.  

Αναμφισβήτητα, εδώ και χρόνια η Περιφέρεια Νομού Αττικής 
έχει αλλάξει. Παρά τις αλλαγές, όμως, οι περισσότερες από τις 
56 πόλεις που περιλαμβάνει φιλοξενούν, στα όριά τους, ακόμα, 
αγροτικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τη διατήρηση του 
αττικού τοπίου, αλλά και τον προσπορισμό σημαντικού εισο-
δήματος για τους κατοίκους της. 

Η πλήρης απουσία κυβερνητικών πρωτοβουλιών από τις κυ-
βερνήσεις ΠΑΣΟΚ έχουν φέρει την Περιφέρεια Ν. Αττικής σε 
μια παρατεταμένη στασιμότητα και μερίδα συμπολιτών μου, σε 
απόγνωση.

Για το λόγο αυτό και εν όψει και του ΕΣΠΑ (2007-2013) σας 
κοινοποιώ προτάσεις, τις οποίες κατέθεσα και στον αρμόδιο 
υπουργό κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, για ολοκληρωμένη αγροτι-
κή ανάπτυξη στην περιοχή, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 
προγράμματος. 
Επίσης προτείνω την κατανομή πόρων από το ΕΣΠΑ 2007-
2013 στην Περιφέρεια Ν. Αττικής, σε ποσοστό ίσο με τη συμ-
μετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην ακαθάριστη προστιθέμε-
νη αξία της γεωργικής παραγωγής (2,13%).

Με γνωστή την ευαισθησία σας για την αγροτικό κόσμο της 
χώρας, καθώς και τη γνώση των προβλημάτων της Αττικής 
θέλω να σας παρακαλέσω για την κατανόηση των προτάσεών 
μου και την ένταξη αυτών στο ΕΣΠΑ 2007-2013. 
Μια τέτοια απόφαση θα μείνει ιστορική και θα βγάλει τους 
αγρότες της Περιφέρειας Αττικής από τη στασιμότητα και την 
απόγνωση.

Με τιμή

Γεώργιος Θ. Βλάχος
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Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

Στη σύνοδο των Γενικών Γραμ-
ματέων των Περιφερειών της 
Χώρας στις 12 Μαΐου στο Ναύ-
πλιο, ο Υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αλέ-
ξανδρος Κοντός ανακοίνωσε ότι 
το Υπουργείο σας προτίθεται να 
κατανείμει από το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της 
Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου 
2007-2013, που καταρτίζεται, 
ποσοστό 0,6% επί του συνολι-
κού προϋπολογισμού του προ-
γράμματος για την Περιφέρεια 
Αττικής, δηλαδή τις Νομαρχίες 
Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.
Στην Περιφέρεια Αττικής, εκτός 
από τις παραδοσιακές καλλιέρ-
γειες που συμβάλλουν στη δια-
τήρηση του περίφημου Αττικού 
τοπίου, είναι εγκατεστημένες 
εκατοντάδες αγροτικές εκμεταλ-
λεύσεις σε  δυναμικούς τομείς 
(θερμοκήπια, ανθοκήπια, βι-
ολογικές καλλιέργειες, πτηνο-
τροφεία), με μεγάλα επενδυμένα 
κεφάλαια. Είναι πρόδηλο ότι η 
οικονομική ενίσχυση των μονά-
δων αυτών είναι αναγκαία τόσο, 
για την προμήθεια του κατανα-
λωτικού κέντρου των Αθηνών 
με ποιοτικά και φθηνά προϊό-
ντα, όσο και για την τόνωση της 
απασχόλησης στην περιοχή.
Είναι ενδεικτικό, μάλιστα, ότι 
παρά την έλλειψη στήριξης από 
την πολιτεία, υπάρχει μια μικρή 
τάση αύξησης της απασχόλησης 
στον πρωτογενή τομέα της Πε-

ριφέρειας, ενώ σε επίπεδο χώ-
ρας παρατηρείται το αντίθετο, 
με μεγάλη μάλιστα πτώση. Αυ-
τό δηλώνει ότι στο σύνολό του 
ο πρωτογενής τομέας δεν εί-
ναι φθίνων, παρά τη μείωση της 
παραγωγής σε ορισμένους πα-
ραδοσιακούς κλάδους, γεγονός 
που οφείλεται στο μεγάλο πλε-
ονέκτημα της γειτνίασης της 
περιοχής με το μεγάλο αστικό 
κέντρο των Αθηνών.
Επιπλέον, μετά την  αναθεώρη-
ση του ΠΕΠ Αττικής το 2004 (με 
τη βελτίωση των όρων ένταξης 
της πράξης 4.4.1) και την προ-
κήρυξη του έτους 2005, υπήρξε 
ζωηρότατο ενδιαφέρον από τους 
παραγωγούς και υποβλήθηκαν 
28 επενδυτικά σχέδια τα οποία 
αφορούσαν επενδύσεις συνολι-
κού ύψους 4,249 εκατομμυρίων 
ευρώ και δημόσιας δαπάνης συ-
νολικού ύψους 1,699 εκατομ-
μυρίων ευρώ. Η βελτίωση των 
όρων ένταξης ανέδειξε το δυνα-
μισμό του πρωτογενή τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής και ήδη 
αναμένονται με μεγάλο ενδια-
φέρον οι προκηρύξεις της νέας 
Προγραμματικής Περιόδου.  
Στο πλαίσιο αυτό παρακαλώ 
όπως αναθεωρήσετε την αρχική 
σας εκτίμηση και να διαθέσετε 
από τον προϋπολογισμό του κα-
ταρτιζόμενου ΠΑΑ ποσοστό ίσο 
με τη συμμετοχή της Περιφέ-
ρειας Αττικής στην Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία της γεωργι-
κής παραγωγής, δηλαδή ποσο-
στό ίσο με 2,13% του ΠΑΑ. 

Πιο συγκεκριμένα μέσα από τη 
το ΠΑΑ μπορεί να εξετασθεί:
•  η εφαρμογή του προγράμμα-

τος των «Νέων Γεωργών» και 
στις Νομαρχίες Ανατολικής 
και Δυτικής Αττικής

•  η χορήγηση οικονομικής ενί-
σχυσης για τη μετεγκατάσταση 
των κτηνοτροφικών μονάδων 
εντός της Αττικής

•  η συνέχιση του προγράμματος 
των Σχεδίων Βελτίωσης των 
γεωργικών και κτηνοτροφι-
κών εκμεταλλεύσεων

•  η οικονομική ενίσχυση των 
αγροτών που εφαρμόζουν 
πρότυπα ποιότητας

•  η ίδρυση οινοποιείων από προ-
ϊόντα βιολογικής καλλιέργειας

•  ο εκσυγχρονισμός σφαγεί-
ων στην Ανατολική Αττική, η 
ίδρυση σφαγείων στη Βόρεια 
Ανατολική Αττική και πτηνο-
σφαγείου στη Δυτική Αττική

•  η ίδρυση μονάδων για την 
επεξεργασία των αποβλήτων 
από αγροτικές δραστηριότητες

•  η οικονομική ενίσχυση των 
παραδοσιακών καλλιεργειών 
(ελιές, αμπέλια) για τη διατή-
ρηση του Αττικού τοπίου και 
την τόνωση του εισοδήματος 
των κατοίκων της περιοχής

•  η κατασκευή εγγειοβελτιωτι-
κών έργων και

•  η σύνδεση των θερμοκηπίων 
με τον αγωγό φυσικού αερίου.

Φιλικά

Γεώργιος Θ. Βλάχος

uEπιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
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ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

τα κυριότερα

χαρακτηριστικά

του πρωτογενή τομέα
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u

Πίνακας 1

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κατά Περιφέρεια ή Νομό

Περιφέρεια ή Νομός	 Συμμετοχή	της	Γεωργικής	Παραγωγής	
	 	 ως	ποσοστό	στο	σύνολο	της	χώρας	(%)
Περιφέρεια Αττικής 2,13
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2,08
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 2,27
Νομός Κορινθίας 2,09
Νομός Αργολίδας 1,19
Νομός Βοιωτίας 2,71

Πηγή: ΕΣΥΕ (στοιχεία έτους 2002)

Γενικά
Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας Αττικής χαρακτηρίζεται 
από:

•  δυναμικούς κλάδους φυτικής παραγωγής (λαχανοκομία, ανθο-
κομία), που εμφανίζουν τάσεις επέκτασης λόγω γειτνίασης 
της Περιφέρειας με το μεγαλύτερο καταναλωτικό κέντρο της 
χώρας και

•  παραδοσιακούς κλάδους φυτικής και ζωικής παραγωγής 
(ελαιοκομία, αμπελουργία, πτηνοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, 
αγελαδοτροφία), που δέχονται ισχυρές πιέσεις από τις τάσεις 
επέκτασης του οικιστικού δικτύου και την αστική ανάπτυξη. 

Γεωργική	Παραγωγή	&	Ακαθάριστη	Προστιθέμενη	Αξία
Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, της Ακαθάριστης Προστιθέμενης 
Αξίας της Γεωργικής Παραγωγής, η Περιφέρεια Αττικής συμμετέ-
χει κατά 2,13% στο σύνολο της χώρας, έναντι 2,08% της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου και 2,27% της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
Επίσης, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της Γεωργικής Παραγω-
γής της είναι υψηλότερη από εκείνη μερικών γειτονικών νομών, κα-
θαρά γεωργικών, όπως είναι ο νομός Κορινθίας (2,09%) και Αργο-
λίδας (1,19%) ή βρίσκεται πολύ κοντά στα ποσοστά μερικών άλλων 
νομών έντονα γεωργικών όπως είναι ο νομός Βοιωτίας (2,71%). 
Το γεγονός αυτό μας υποχρεώνει να αντιμετωπίζουμε τον πρωτο-
γενή τομέα της Περιφέρειας Αττικής σαν ένα ζωντανό κομμάτι της 
οικονομίας της.

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
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Απασχόληση
Οι απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια 
Αττικής (Ανατολική και Δυτική Αττική) αντιστοιχούν στο 1,86% των 
συνολικά απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα. 
Κατά την τελευταία 10ετία η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα 
(πίνακας 2) παρουσίασε μεγάλη αύξηση (13,95%) στη Νομαρ-
χία Ανατολικής Αττικής και μικρή αύξηση (0,12%) στη Νομαρχία 
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, και μάλιστα σε 
αντίθεση με το σύνολο της χώρας όπου η απασχόληση σημείωσε 
μεγάλη μείωση (-11,27%).

Πίνακας 2

Εξέλιξη της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα

Νομός	 Απασχόληση	στον		 Απασχόληση	στον	 Απασχόληση	στον	 Μεταβολή	της
	 πρωτογενή	τομέα	 πρωτογενή	τομέα		 πρωτογενή	τομέα		 απασχόλησης	στον
	 το	έτος	1981		 το	έτος	1991		 το	έτος	2001	 πρωτογενή	τομέα	
    μεταξύ	1991-2001	(%)
Ανατολικής 
Αττικής 6.658 6.731 7.670 +13,95

Δυτικής 
Αττικής 3.041 3.331 3.335 +0,12

Σύνολο 
χώρας 970.402 666.833 591.669 -11,27

Πηγή: ΕΣΥΕ
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Ο βαθμός εξειδίκευσης της απασχόλησης σε συγκεκριμένο κλά-
δο εκτιμάται με τους συντελεστές συμμετοχής (LQ). Έτσι, όταν ο 
συντελεστής συμμετοχής για μια κατηγορία απασχόλησης (π.χ. για 
την απασχόληση στη γεωργία, κτηνοτροφία και δάση) ξεπερνά τη 
μονάδα, η περιοχή θεωρείται ότι παρουσιάζει σχετική εξειδίκευση 
στη συγκεκριμένη απασχόληση σε σχέση με τις υπόλοιπες περιο-
χές αναφοράς. 
Από τη μελέτη του πίνακα 3 διαπιστώνεται ότι ο πρωτογενής τομέ-
ας (γεωργία, κτηνοτροφία και δάση) σε τοπικό επίπεδο στην Περι-
φέρεια Αττικής παρουσιάζει εξειδίκευση στις περιοχές γύρω από 
τον Ωρωπό (Αυλώνας, Κάλαμος, Μαρκόπουλο, Συκάμινο, Ωρωπός), 
το Μαραθώνα (Βαρνάβας, Γραμματικό, Μαραθώνας) και τα Μέγαρα 
(Ερυθρές, Μέγαρα, Οινόη) και μάλιστα η συμβολή του στην τοπική 
οικονομία είναι σημαντική. 

Πίνακας 3

Συντελεστές συμμετοχής (LQ) στην απασχόληση

Δήμος ή Κοινότητα	 Συντελεστής	συμμετοχής	της	γεωργίας-κτηνοτροφίας-δασών
	 Έτος	1991	 Έτος	2001
Αυλώνας 1,48 1,48
Βαρνάβας 1,16 1,32
Γραμματικό 1,07 1,29
Ερυθρές 0,81 1,29
Κάλαμος 0,95 1,31
Μαραθώνας 1,50 2,18
Μαρκόπουλο Ωρωπού 0,33 1,48
Μέγαρα 0,96 1,26
Οινόη 0,90 1,64
Συκάμινο 1,29 1,34
Ωρωπός 2,07 1,19

Πηγή: ΕΣΥΕ (απογραφές πληθυσμού 1991 και 2001)
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Από τη διαρθρωτική έρευνα της Γεωργίας που πραγματοποιεί η 
ΕΣΥΕ κατά τις απογραφές πληθυσμού διαπιστώθηκε σαφής τάση 
γήρανσης των αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Πε-
ριφέρεια Αττικής. 
Έτσι, στο νομό Ανατολικής Αττικής άνω των 55 ετών το 1991 ήταν 
το 52% των αρχηγών ενώ το 1999 ανήλθαν σε 56%. Αντίστοιχα στο 
νομό Δυτικής Αττικής άνω των 55 ετών το 1991 ήταν το 47% των 
αρχηγών ενώ το 1999 ανήλθαν σε 61% (πίνακας 4). 
Αντίστοιχες μειώσεις παρουσιάζουν και οι αρχηγοί των εκμε-
ταλλεύσεων κάτω των 40 ετών. Στην επιδείνωση της κατάστασης 
συνέβαλε η μη εφαρμογή του προγράμματος των Νέων Γεωργών 
στους νομούς Ανατολικής και Δυτικής Αττικής κατά τα προηγού-
μενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.

Πίνακας 4

Αρχηγοί γεωρ. εκμεταλλεύσεων ηλικίας άνω των 55 ετών

Νομός	 έτος	1991	(%)	 έτος	1999	(%)

Ανατολικής Αττικής 52 56

Δυτικής Αττικής 47 61

Πηγή: ΕΣΥΕ
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Θερμοκηπιακές	εγκαταστάσεις
Η έκταση των εγκατεστημένων θερμοκηπίων για την καλλιέργεια 
διάφορων κηπευτικών ειδών, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στην τετραετία 1999–2003 
αυξήθηκε κατά 9,42% γεγονός που αποδεικνύει το δυναμισμό του 
τομέα (πίνακας 5). Ανάλογη εικόνα εμφάνισε και ο κλάδος της 
ανθοκομίας. 
Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι η αύξηση αυτή προήλθε από αυ-
τοχρηματοδότηση των επενδύσεων αφού κατά το διάστημα αυτό 
το ΠΕΠ Αττικής (και μέχρι την αναθεώρησή του τον Οκτώβριο 
του 2004) δεν χρηματοδότησε τέτοια έργα, επειδή δεν θεωρού-
σε επιλέξιμες τις δαπάνες για την ίδρυση, την επέκταση και τον 
εκσυγχρονισμό των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. 

Πίνακας 5

Έκταση θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε στρέμματα

Καλλιέργεια	 Νομός	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 Μεταβολή
	 	 	 	 	 	 	 (%)
τομάτα Αν. Αττική 743 675 675 675 675 
 Δυτ. Αττική 47 63 63 35 45 
πιπεριά Αν. Αττική 8 2 2 2 2 
 Δυτ. Αττική      
μελιτζάνα Αν. Αττική      
 Δυτ. Αττική    20 20 
μαρούλι Αν. Αττική 128 29 29 29 29 
 Δυτ. Αττική 7 7 20 20 10 
κολοκυθάκια Αν. Αττική 84 40 40 40 40 
 Δυτ. Αττική 4 4   10 
φασολάκια Αν. Αττική 9 4 4 4 4 
 Δυτ. Αττική      
αγγούρι Αν. Αττική 120 394 394 394 394 
 Δυτ. Αττική 28 28 38 60 60 

ΣΥΝΟΛΟ	 	 1.178	 1.246	 1.265	 1.279	 1.289	 +9,42

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής
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Αρδευτικό	νερό
Ως πηγές αρδευτικού νερού χρησιμοποιούνται οι γεω-
τρήσεις που είναι αρκετά δαπανηρές και σε ορισμένες 
περιοχές έχουν συμβάλλει στην εξάντληση των υπόγει-
ων υδροφορέων και στην άντληση υφάλμυρων νερών 
από μεγάλα βάθη. Στην Περιφέρεια Αττικής δεν υπάρ-
χουν συλλογικά αρδευτικά έργα (φράγματα και αρδευτι-
κά δίκτυα). Η έλλειψη αρδευτικού νερού αποτελεί ανα-
σταλτικό παράγοντα επέκτασης των δυναμικών κλάδων 
παραγωγής, όπως είναι τα κηπευτικά και η ανθοκομία. 
Από τη λεπτομερή ανάλυση του υδατικού δυναμικού της 
Περιφέρειας Αττικής προκύπτει ότι:

•  στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου Μαραθώνα, όπου καλλιεργούνται οι δυναμικοί κλάδοι των 
κηπευτικών και ανθέων, τα υπόγεια νερά είναι κατάλληλα για άρδευση αλλά τα αποθέματα δεν 
επαρκούν για νέες γεωτρήσεις και επιπλέον δεν φαίνεται δυνατή η αύξηση της παροχής νερού 
από μικρά φράγματα εκτός εάν αυτά συνδυασθούν με μεγαλύτερα αντιπλημμυρικά έργα γενι-
κότερης προστασίας της περιοχής και

•  στην περιοχή των Μεγάρων, όπου καλλιεργούνται κυρίως τα υπαίθρια κηπευτικά, δεν υπάρχουν 
πολλές δυνατότητες επέκτασης της εκμετάλλευσης των υπόγειων υδάτων, αλλά μόνο των επι-
φανειακών με την κατασκευή μικρών αρδευτικών φραγμάτων στα ρέματα «Καμάρας», «Αγίου 
Στεφάνου» και «Μαυρατζά».

Κτηνοτροφία
Η εικόνα που παρουσιάζει η κτηνοτροφία στην Περιφέρεια Αττικής κατά την δεκαετία 1991/2001 είναι 
η εξής:

•  Η αβγοπαραγωγός πτηνοτροφία αύξησε σημαντικά την παραγωγή της (14,8%) 

•  Η προβατοτροφία και η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία παρουσίασαν σταθεροποιητικές τάσεις και

•  Η αιγοτροφία, η κρεατοπαραγωγός βοοτροφία και πτηνοτροφία και η χοιροτροφία (-73,5%) 
συνεχώς φθίνουν. 

Η έλλειψη μεγάλων εκτάσεων για την καλλιέργεια ζωοτροφών, χω-
ροταξικού σχεδιασμού και σύγχρονων υποδομών σφαγής, η αδυ-
ναμία χειρισμού των αποβλήτων και η απροθυμία των οικείων ΟΤΑ 
στη χορήγηση αδειών λειτουργίας είναι οι κυριότεροι παράγοντες 
που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εικόνας αυτής. Επίσης, η 
παραγωγή βιολογικών ζωικών προϊόντων είναι πολύ μικρή. 
Συγκεκριμένα το έτος 2004 εκτρέφονταν βιολογικά 269 αιγο-
πρόβατα, 14.040 όρνιθες αβγοπαραγωγής και 85 μελισσοκυψέλες, 
έναντι 275 αιγοπροβάτων, 14.000 ορνίθων αβγοπαραγωγής και 400 
μελισσοκυψελών το έτος 2002.
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Πίνακας 6

Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης Φυτικής Παραγωγής

	 	 Π Ε Π 	 Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 	 ( Π ρ ά ξ η 	 4 . 4 . 1 )
ΕΤΟΣ	 ΑΡΙΘΜΟΣ	 ΣΥΝΟΛΙΚΟ	 ΔΗΜΟΣΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	 ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	&	 ΥΨΟΣ		 ΔΑΠΑΝΗ
	 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	(€)	 (€)
2002 0 0,00 0,00

2003 0 0,00 0,00

2005 28 4.249.207,16 1.699.682,86

Πηγή: Περιφέρεια Αττικής / Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης

Χρηματοδότηση	από	το	ΠΕΠ	Αττικής
Μέχρι την αναθεώρηση του ΠΕΠ Αττικής 
(Οκτώβριος 2004) στον αγροτικό κόσμο 
επικρατούσε η αντίληψη ότι ο πρωτογενής 
τομέας της Περιφέρειας Αττικής εξαιρεί-
ται των χρηματοδοτήσεων του Γ΄ Κ.Π.Σ., 
αφού μέσα από το μέτρο 4.4.1 «Καθεστώς 
ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επεν-
δύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι 
οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής 
βιωσιμότητας» ενισχύονταν επενδύσεις κυ-
ρίως στη φυτική παραγωγή που αφορούσαν:

• τον τομέα των βιολογικών καλλιεργειών και

•  την εισαγωγή συστημάτων θέρμανσης ήπιων μορφών ενέργειας σε θερμοκηπιακές εγκαταστά-
σεις. 

Με τις προκηρύξεις του μέτρου κατά τα έτη 2002 & 2003 δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις χρηματοδότησης 
επενδυτικών σχεδίων αφού οι επιλέξιμες δράσεις δεν ικανοποιούσαν τις ανάγκες των αγροτών της 
Περιφέρειας (πίνακας 6). Όμως, με την προκήρυξη του έτους 2005 και αφού προηγήθηκε η αναθεώρη-
ση του 2004 (με τη βελτίωση των όρων ένταξης της πράξης 4.4.1), υπήρξε ζωηρότατο ενδιαφέρον από 
τους παραγωγούς και υποβλήθηκαν 28 επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούσαν επενδύσεις συνολικού 
ύψους 4,249 εκατομμυρίων ευρώ και δημόσιας δαπάνης συνολικού ύψους 1,699 εκατομμυρίων ευρώ. 
Η βελτίωση των όρων ένταξης ανέδειξε το δυναμισμό του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας και ήδη 
αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον οι προκηρύξεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου.  

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟ Γ΄ΚΠΣ
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Πίνακας 7

Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης Ζωικής Παραγωγής

	 Ε Π Α Α Α Υ 	 ( Μ έ τ ρ ο 	 1 . 1 )
ΕΤΟΣ	 ΑΡΙΘΜΟΣ	 ΣΥΝΟΛΙΚΟ	 ΔΗΜΟΣΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	 ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	&	 ΥΨΟΣ		 ΔΑΠΑΝΗ
	 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	(€)	 (€)

2002 0 0,00 0,00

2003 2 60.080,00 24.781,00

2005 7 1.845.755,08 738.302,03

Πηγή: Περιφέρεια Αττικής / Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης

Χρηματοδότηση	από	το	ΕΠΑΑΑΥ
Στα επενδυτικά σχέδια με επενδύσεις κυρίως στη ζωική παραγωγή 
που χρηματοδοτήθηκαν από το μέτρο 1.1 του ΕΠΑΑΑΥ σημειώθη-
καν ανάλογες επιδόσεις (πίνακας 7) και συγκεκριμένα ο αριθμός 
των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν μόνο με την προκή-
ρυξη του έτους 2005 ήταν μεγαλύτερος κατά 250% των επενδυτι-
κών σχεδίων που υποβλήθηκαν συνολικά και με τις 2 προκηρύξεις 
των ετών 2002 & 2003.
Το μειωμένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στη ζωική παραγωγή 
οφείλεται στην πίεση που δέχεται ο τομέας από την επέκταση 
των οικιστικών δικτύων και συγκεκριμένα:

•  στην αδυναμία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων να εξα-
σφαλίσουν άδειες λειτουργίας από τους οικείους ΟΤΑ

•  στην έλλειψη χωροταξικού σχεδίου χρήσεων γης και

•  στην απουσία οικονομικών ενισχύσεων για τη μετεγκατάστα-
ση των κτηνοτροφικών μονάδων εντός της Αττικής.
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Γενικά
Όπως αναφέρθηκε ήδη, υπάρχει μια μικρή τάση αύξησης της απα-
σχόλησης στον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας ενώ σε επίπε-
δο χώρας παρατηρείται το αντίθετο, με μεγάλη μάλιστα πτώση. 
Αυτό δηλώνει ότι στο σύνολό του ο πρωτογενής τομέας δεν είναι 
φθίνων, παρά τη μείωση της παραγωγής σε ορισμένους παραδοσι-
ακούς κλάδους, γεγονός που οφείλεται στο μεγάλο πλεονέκτημα 
της γειτνίασης της περιοχής με το μεγάλο αστικό κέντρο των 
Αθηνών και το οποίο αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό τους άλλους 
δυσμενείς παράγοντες. 
Το πλεονέκτημα αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει και επομένως οι 
κλάδοι παραγωγής που το αξιοποιούν θα διατηρηθούν και μάλιστα 
μερικοί από αυτούς όπως, οι πιο δυναμικοί των νωπών κηπευτικών 
και των ανθέων μπορεί να επεκταθούν, εάν συνεκτιμηθεί και η 
αύξηση της ζήτησης για νωπά προϊόντα λόγου της βελτίωσης του 
βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του καταναλωτικού κοινού και 
της στροφής του σε πρότυπα υγιεινής διατροφής.

Οι μεγάλες πιέσεις της αστικοποίησης και γενικότερα της αλλαγής 
χρήσεων γης θα περιορίσουν την παραδοσιακή δραστηριότητα 
του πρωτογενή τομέα στις περιοχές που υφίστανται τις πιέσεις 
αυτές, όμως μπορεί να δώσουν ώθηση στις υπόλοιπες περιοχές 
για παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικών 
και ολοκληρωμένης διαχείρισης) ή για επέκταση των εκμεταλλεύ-
σεων εντάσεως κεφαλαίου (υδροπονικές, θερμοκηπιακές) που 
είναι βιώσιμες αξιοποιώντας μικρότερες εκτάσεις.

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
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Ειδικά	
Τα νωπά κηπευτικά, όταν διατίθενται απ’ ευθείας από τον παρα-
γωγό στην κατανάλωση, αποφέρουν ικανοποιητικό εισόδημα από 
μικρές εκτάσεις ακόμη και υπαίθριας καλλιέργειας (2-3 στρέμματα) 
και για αυτό σήμερα και λόγω της γενικότερης ανεργίας παρατη-
ρείται τάση παραμονής των νέων στη γεωργία ή και επιστροφής 
σε μερικές περιοχές, όπως τα Μέγαρα. 
Στην περίπτωση αυτή ο κύριος περιοριστικός παράγοντας για την 
ανάπτυξη της καλλιέργειας είναι το νερό το οποίο προέρχεται από 
άντληση. 
Άρα, στις περιοχές που υπάρχει δυνατότητα εμπλουτισμού των 
υπόγειων υδροφορέων ή αποθήκευσης επιφανειακών νερών σε 
φράγματα και ταμιευτήρες τα νωπά κηπευτικά μπορούν να επεκτα-
θούν. 
Προς την κατεύθυνση αυτή θα δρούσε θετικά και η κατάργηση 
του αποκλεισμού της εγκατάστασης νέων γεωργών στους νομούς 
Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. 
Στην επέκταση ή μη των κηπευτικών σε θερμοκήπια ένας άλλος 
περιοριστικός παράγοντας είναι το κόστος θέρμανσης, το οποίο 
στις περιοχές του Μαραθώνα και των Μεγάρων μπορεί να αντιμε-
τωπισθεί με τη χρήση φυσικού αερίου, εάν επεκταθεί μέχρις εκεί 
το δίκτυο (προβλέπεται μέχρι Κόρινθο και Μαραθώνα). 



17

Εάν αντιμετωπισθούν τα δύο αυτά βασικά προβλήματα καθώς και 
μερικά άλλα, όπως η οργάνωση της εμπορίας και η τεχνογνωσία 
(εισαγωγή της υδροπονίας) τότε η καλλιέργεια των κηπευτικών 
μπορεί να επεκταθεί σημαντικά και να καλύψει τις ανάγκες του 
λεκανοπεδίου Αθηνών, με απώτερη προοπτική τις εξαγωγές. 

Αντίστοιχες προοπτικές αλλά με τις ίδιες προϋποθέσεις έχει και η 
καλλιέργεια των ανθοκομικών φυτών. 
Ο κλάδος αυτός ευνοείται ιδιαίτερα από την συνεχιζόμενη άνοδο 
του βιοτικού επιπέδου των καταναλωτών, αλλά έχει μεγαλύτερες 
ανάγκες στην εφαρμογή της νέας τεχνολογίας, της αξιοποίησης 
νέων ειδών της ντόπιας χλωρίδας και της χρήσης φτηνότερων 
υλικών για την κάλυψη των θερμοκηπίων. 
Αν ληφθούν υπόψη οι μεγάλες εισαγωγές της χώρας σε ανθοκο-
μικά είδη τότε χρειάζεται να αντιμετωπισθεί με ιδιαίτερη προσοχή 
η καλλιέργεια, αφού υπάρχουν περιθώρια για την επέκτασή της αν 
ικανοποιηθούν οι προαναφερθέντες περιοριστικοί παράγοντες και 
οργανωθεί η διάθεση των προϊόντων σε επιχειρηματική βάση. 

Η έλλειψη νερού σε μια έντονα ξηροθερμική περιοχή και η μεγάλη 
στενότητα σε γεωργική γη δεν δίνουν περιθώρια για την ανάπτυ-
ξη άλλων καλλιεργειών οι οποίες μάλιστα δεν ευνοούνται από τη 
γειτνίαση με την Πρωτεύουσα. 
Για την ελαιοκαλλιέργεια παρά τη σημειωθείσα αύξηση τα τελευ-
ταία χρόνια (ύστερα από την ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ, 
που οριοθέτησε τις επιδοτούμενες εκτάσεις) όχι μόνο δεν δια-
γράφονται προοπτικές επέκτασης αλλά τουναντίον εγκατάλειψης 
λόγω χαμηλών προσόδων, που μπορεί να επιβραδυνθεί μέσω των 
οικονομικών ενισχύσεων που απολαμβάνει η βιολογική καλλιέργεια. 

Ομοίως η αμπελοκαλλιέργεια 
συνεχώς φθίνει. 
Tάση που αναμένεται να συ-
νεχισθεί, λόγω της μεγάλης 
ζήτησης σε γη για μη γεωργικές 
χρήσεις αλλά και του υψηλού 
κόστους παραγωγής, της χαμη-
λής ποιότητας του παραγόμε-
νου προϊόντος και των χαμηλών 
τιμών που απολαμβάνει, σε 
συνδυασμό με την στροφή των 
καταναλωτών στην μπύρα και 
σε εμφιαλωμένα κρασιά καλής 
ποιότητας. 
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Στη διατήρηση της καλλιέργειας βασικά συντελεί η παράδοση 
κατανάλωσης λευκών κρασιών Αττικής (αρετσίνωτα ή ρετσίνες) και 
οι οικονομικές ενισχύσεις της βιοκαλλιέργειας. 
Η καλλιέργεια της Φιστικιάς παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα 
(υψηλό κόστους παραγωγής, πολυτεμαχισμός που δεν ευνοεί την 
εφαρμογή ορθών καλλιεργητικών τεχνικών, έλλειψη νερού, οικι-
στική πίεση) με κυρίαρχο εκείνο της κατοχύρωσης ως ΠΟΠ του 
φιστικιού Αιγίνης, που οδηγούν στη μείωση της καλλιέργειας. 
Η διατήρηση των παραπάνω καλλιεργειών μπορεί να υποστηριχθεί 
μόνο από τα προγράμματα της βιολογικής γεωργίας ή άλλων οικο-
νομικών ενισχύσεων για τη διατήρηση του Αττικού τοπίου.  
Από τους τομείς της κτηνοτροφίας, ενδιαφέρον λόγω παράδοσης, 
έχει ο τομέας της αβγοπαραγωγού πτηνοτροφίας ο οποίος όμως 
πρέπει να υποστηριχθεί με προγράμματα μετεγκατάστασης εντός 
της Αττικής και με τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για τη 
διαχείριση των αποβλήτων και τη σφαγή των ενήλικων ορνίθων. 

Συμπερασματικά, από την ανάλυση των βασικών στοιχείων του 
πρωτογενή τομέα, γίνεται κατανοητό ότι το ισχυρό καταναλωτικό 
κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος των Αθηνών αποτελεί 
βασικό αίτιο της δυναμικής του πρωτογενή τομέα και επιπλέον 
η διατήρησή του είναι αναγκαία με τη διασφάλιση του ζωτικού 
του χώρου στις εναπομείνασες αγροτικές ζώνες (Βόρειος Αττική, 
Θριάσιο πεδίο, Μαραθώνας, Μεγαρίδα, Μεσόγεια, Ωρωπός, Λαυ-
ρεωτική), σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων αφού εκτός των 
άλλων αποτελεί και σημαντικό παραγωγικό πόρο για την Περιφέ-
ρεια Αττικής.
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u

Γενικά
Ο πρωτογενής τομέας παρά το περιορισμένο μέγεθός του αποτε-
λεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την Αττική και πρέπει να υπο-
στηριχθεί σαν μια παραγωγική δραστηριότητα «νέου τύπου», που 
ταυτόχρονα θα συμβάλει στη διαμόρφωση του Αττικού Τοπίου και 
την προστασία του περιβάλλοντος. 
Έτσι, πρέπει να δοθεί βαρύτητα:

•  στη θεσμοθέτηση ζωνών χρήσεων γης, ώστε να προστατευ-
θεί η γεωργική γη

•  στην παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τας των γεωργικών προϊόντων

•  στη παραγωγή προϊόντων με καλές προοπτικές διάθεσης 
στην αγορά και

•  στην προώθηση γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περι-
βάλλον.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Προτάσεις		παρέμβασης	σε	επίπεδο		
γεωργικής	εκμετάλλευσης

•  Εφαρμογή του προγράμματος των «Νέων Γεωργών» και στις 
Νομαρχίες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής (η εγκατάσταση 
νέων γεωργών ως αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα 
συμβάλλει στην ανακοπή της γήρανσης του αγροτικού πλη-
θυσμού και στην εισαγωγή καινοτομιών στις καλλιέργειες και 
εκτροφές)

•  Επιμόρφωση των αγροτών στις σύγχρονες τεχνικές καλλι-
έργειας και εκτροφής και στα νέα πρότυπα παραγωγής και 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος

•  Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με έμ-
φαση στις νέες τεχνολογίες (ψηλά θερμοκήπια, υδροπονία, 
θερμοκουρτίνες, συστήματα δροσισμού, συστήματα μικρο-
άρδευσης, δεξαμενές συλλογής όμβριων υδάτων, συστήματα 
αντίστροφης ώσμωσης, ψυκτικοί θάλαμοι, αμελκτικά συγκρο-
τήματα, παγολεκάνες, silos, συστήματα διαχείρισης στερεών 
και υγρών αποβλήτων)

•  Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων σε χωροθετημέ-
νες ζώνες χρήσεων γης

•  Προώθηση της βιολογικής και ολοκληρωμένης παραγωγής

•  Ενίσχυση των αγροτών που συμμετέχουν σε πρότυπα ποιό-
τητας τροφίμων για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγό-
μενων προϊόντων 

Προτάσεις		παρέμβασης	στο	δευτερογενή	τομέα	σε	συνδυασμό		
με	τις	ανάγκες	του	πρωτογενή	τομέα

•  Ίδρυση μονάδων εμπορίας νωπών κηπευτικών με φορείς Ομάδες Παραγωγών για τον εφοδια-
σμό μεγάλων αστικών κέντρων και αλυσίδων καταστημάτων

•  Ίδρυση οινοποιείων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής καλλιέργειας

•  Ίδρυση σύγχρονου σφαγείου στην Ανατολική Αττική και πτηνοσφαγείου στη Δυτική Αττική
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Προτάσεις		παρέμβασης	στον	τριτογενή		
τομέα	σε	συνδυασμό	με	τις		
ανάγκες	του	πρωτογενή	τομέα

•  Ενίσχυση των αγροτών για την προβολή και προώθηση των 
προϊόντων τους (δημιουργία ηλεκτρονικού site στο διαδίκτυο, 
έκδοση και διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων, συμμετοχή σε 
διαφημιστικές καμπάνιες και εκθέσεις)

•  Ενίσχυση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων (ίδρυση πάρκων 
ιππασίας και πάρκων φυσικής ιστορίας) 

Προτάσεις		παρέμβασης	στο	φυσικό		
περιβάλλον	σε	συνδυασμό	με	τις		
ανάγκες	του	πρωτογενή	τομέα

•  Ίδρυση μονάδων για την αξιοποίηση των υπολειμμάτων της 
υδροπονίας (γίνεται ορθολογική χρήση των λιπασμάτων και 
απομακρύνονται τα υγρά απόβλητα από τις καλλιέργειες των 
κηπευτικών και της ανθοκομίας)

•  Ίδρυση μονάδων για την αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων της 
οινοποιίας και των ελαιοτριβείων

•  Ίδρυση μονάδων για την αξιοποίηση των αποβλήτων της κτη-
νοτροφίας και μονάδων αποτέφρωσης ζωικών υποπροϊόντων 
του καν (ΕΚ) 1774/2002

•  Ενίσχυση της ελαιοκαλλιέργειας και αμπελοκαλλιέργειας για 
τη διατήρηση του Αττικού τοπίου
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Προτάσεις		παρέμβασης	στην	τεχνική		
υποδομή	σε	συνδυασμό	με	τις		
ανάγκες	του	πρωτογενή	τομέα

• Οριοθέτηση και θεσμοθέτηση ζωνών ειδικών χρήσεων

•  Κατασκευή μικρών ανασχετικών φραγμάτων και έργων 
εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα στα ρέματα της Δυ-
τικής Αττικής (Γιαννούλα, Σαρανταπόταμος, Κουλουριώτικος, 
Καβαλάρης) και του Μαραθώνα

•  Κατασκευή μικρών αρδευτικών φραγμάτων και ταμιευτήρων, 
για την αποθήκευση του νερού κατά την περίοδο έντονων 
βροχοπτώσεων, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής 
(ρέμα Αγίου Στεφάνου, Μαυρατζάς)

•  Κατασκευή δικτύων μεταφοράς και διανομής νερού για άρδευ-
ση (σύνδεση του ταμιευτήρα του αντιπλημμυρικού φράγματος 
της Ραπεντώσας με τις κατάντη περιοχές του κάμπου Μαρα-
θώνα)

•  Επέκταση του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου προς Μα-
ραθώνα και Μέγαρα και σύνδεση των θερμοκηπίων και άλλων 
ενεργοβόρων εγκαταστάσεων με τον κεντρικό αγωγό φυσι-
κού αερίου

•  Ολοκλήρωση του εξηλεκτρισμού στις αγροτικές περιοχές.
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