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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Αντικείμενο της μελέτης 
 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) συντάσσεται σε 
εκτέλεση της από 27/11/2012 ύμβασης μεταξύ του Γεωλόγου-
Περιβαλλοντολόγου Ανδριανού Κοκορομύτη και του Δημοτικού Λιμενικού 
Σαμείου Πάρου – Αντιπάρου και αποσκοπεί στην Περιβαλλοντική Εκτίμηση & 
Αξιολόγηση πιθανών επιπτώσεων προερχόμενων από την λειτουργία των 
υφιστάμενων λιμενκών εγκαταστάσεων στο αλιευτικό καταφύγιο της Αλυκής 
(Αγκαιριάς) στην νήσο Πάρο. 

 
υγκεκριμένα αντικείμενο της παρούσας Μ.Π.Ε. είναι: 
- Η διερεύνηση, πρόβλεψη και περιγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από την κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων  έργων προστασίας, στην 
έκταση που αυτά εντάσσονται και επηρεάζουν 
- Η περιγραφή των μέτρων αντιμετώπισης των πιθανών δυσμενών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία των υπό εξέταση 
λιμενικών Έργων. 
 
το ανά χείρας τεύχος της Μ.Π.Ε.,περιλαμβάνονται η τεχνική έκθεση, σχέδια, 
γεωλογικός χάρτης, φωτογραφική αποτύπωση, και εν γένει όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται με βάση τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. 
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1.2 Βασικά στοιχεία του Έργου 
 

Ονομασία και είδος έργου ή δραστηριότητας 
«Τφιστάμενες Λιμενικές Εγκαταστάσεις αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής, νήσου 
Πάρου»  
 

Είδος Έργου – Μέγεθος 
Σα υπό μελέτη υφιστάμενα έργα λιμενικών εγκαταστάσεων στο αλιευτικό 
καταφύγιο Αλυκής από νότο προς βορρά είναι τα ακόλουθα: 

 Ημικυκλική λεκάνη με κρηπίδωμα μήκους 80 περίπου μέτρων  

 Εγκάρσιος μόλος μήκους από φυσικούς ογκόλιθους 130μ. και πλάτους 
15μ.  

 Εγκάρσιοι βραχίονες για την πρόσδεση αλιευτικών και απόεπιβιβάβαση 
των αλιέων, μήκους 2-3μ. δημιουργημένων με λάξευση και επανατοποθέτηση 
των φυσικών ογκολίθων της βραχώδους ακτογραμμής 

 Παραλιακό κρηπίδωμα από τεχνητούς ογκολίθους μήκους 85μ. και 
πλάτους που κυμαίνεται από 10 έως 3,5μ. τη μέση περίπου του παραλιακού 
κρηπιδώματος υπάρχει μικρή τετραγωνική προβλήτα μήκους 5μ. και πλάτους 
5μ. 
 Μικρός όρμος με περιμετρική κρηπίδωση ο οποίος στη νότια πλευρά του 
οριοθετείται από ένας προβλήτας 30 περίπου μέτρων και πλάτους 12 μ.  

 

Φωροθέτηση του Έργου – Δυναμικότητα 
Σο αλιευτικό καταφύγιο της Αλυκής βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά της 
νήσου Πάρου, έμπροσθεν του οικισμού της Αλυκής. 
Η θέση των έργων καθώς και η ευρύτερη περιοχή αυτών παρουσιάζονται στο 
επισυναπτόμενο απόσπασμα χάρτη κλ. 1:50.000 Γ.Τ.. και στον χάρτη 
προσανατολισμού που επισυνάπτονται ένθετός στο τέλος του παρόντος 
Κεφαλαίου. 
 

Αρμόδιος Μελέτης 
Αρμόδιος για θέματα της μελέτης είναι ο Α. Κοκορομύτης, Γεωλόγος-
Περιβαλλοντολόγος  
Δ/νση και τηλέφωνα επικοινωνίας: Πρατίνου 90 Αθήνα, Σ.Κ. 116 34   
Σηλ. : 210 7295761, Fax : 210 7243358.  
 

Διεύθυνση του Έργου 
Τπεύθυνος έργου:  κ. τέφανος Γαβαλάς (Πρόεδρος Δ.Λ.Σ. Πάρου – Αντιπάρου) 
Σηλέφωνο: 22840-28529 
τοιχεία επικοινωνίας: Fax. 22840-28529, e-mail: ltparou@paros.gr 
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1.3 Νομοθετικο Πλαίσιο & Προδιαγραφές Μ.Π.Ε. 
 
Η βασική  σήμερα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος είναι:  
- O N.1650/86 (ΥΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΥΕΚ 91/Α/25-4-2002) και :  
- N.4014/2011 με τον  όποιο καθορίζεται η  περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 
και δραστηριοτήτων  
- Η από 23/10/2011 Τπουργική Απόφαση (Τ.Α.) με την οποία κατατάσσονται 
τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες, σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παράγραφος 4  Ν.4014/2011 
 
ύμφωνα με την ανωτέρω Τπουργική Απόφαση, τα προτεινόμενα  έργα 
κατατάσσονται στην τρίτη  ομάδα έργων (λιμενικά έργα), Τποκατηγορία Α2 

καθόσον πρόκειται για λιμένα εξυπηρέτησης αλιευτικών και τουριστικών  σκαφών 
με συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων κάτω των 1.000 m. 

 

 
Εικόνα 1.3-1: Απόσπασμα εκ του Παραρτήματος ΙΙΙ της Τ.Α. 1958/13-01-2012 

 

Η σύνταξη της παρούσας Μ.Π.Ε. έγινε σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και 
προδιαγραφές. την σύνταξη της μελέτης ελήφθησαν υπόψη: 

 
 Η θέση, το είδος και το μέγεθος του έργου. 
 Η  εφαρμοσμένη τεχνολογία. 
 Οι γενικές  και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής  πολιτικής.  
 Η περιβαλλοντική ευαισθησία  της περιοχής που ενδέχεται να θιγεί από το έργο 

και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτό. 
 Σα χαρακτηριστικά  ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων (η πολυπλοκότητα, η 

διάρκεια, η συχνότητα  και η αναστρεψιμότητα τους κλπ.). 
 Σα οφέλη για την τοπική οικονομία, την εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημοσίου 

συμφέροντος κλπ. 
 Οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε μία 

ευρύτερη περιοχή από εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο και τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτό.    
 
Η ανάλυση και εκτίμηση των επιπτώσεων που παρουσιάζεται στο Κεφ. 5 του 
παρόντος τεύχους γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.  
Εξετάζονται παράγοντες που αφορούν την συσσωρευτική δράση του έργου προς 
άλλα γειτονικά  έργα ή δραστηριότητες, την χρήση των φυσικών πόρων, την 
παραγωγή αποβλήτων, την προκαλούμενη  ρύπανση και οχλήσεις. Επίσης γίνεται 
συνοπτική περιγραφή των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για την μείωση και 
επανόρθωση των τυχόν δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΑΓΩΓΗ 

  

 
 

 

ΥΑΡΣΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

Έργο: «Αλιεςηικό καηαθύγιο Αλςκήρ Πάπος» 

 
ηάδιο: 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ  

Μελέηη:  

Α.Κοκοπομύηηρ 
 

Κύριος ηοσ Έργοσ : Γ.Λ.Σ Πάπος – Ανηιπάπος 

Περιθέρεια: 

Νοηίος Αιγαίος 

Περιθερειακη Ενόηηηα: 

Πάπος 

Δήμος: 

Πάπος 
Θέζη: 

Αλςκή 

 

ΘΕΗ ΕΡΓΟΤ 

ΘΕΗ ΕΡΓΟΤ 
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2. ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΗ ΘΕΗ 

 
2.1 Θέση του Έργου – Διοικητική Τπαγωγή 
 

Η Αλυκή είναι ένα ψαροχώρι, στο νησί της Πάρου, το οποίο ανήκει στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα της Αγκαιρίας όπου υπάγονται η Αγκαιριά, ο Άγιος 
Ιωάννης Σρυπητής, η Ανερατζά, ο Βουτάκος, η Γλαρόμπουτα,το Καμάριον, η 
Μακριά Μύτη, η Μονή Αγίων Θεοδώρων και το Παντερονήσι. 
Σο Δ.Δ. Αγκαιριάς έχει συνολική έκταση 32.575 στρέμματα και πληθυσμιακή 
πυκνότητα 0,030 άτομα άνα στρέμμα. Γενικά, το Δ.Δ. Αγκαιριάς θεωρείται ένα 
από τα πιό αραιοκατοικημένα δημοτικά διαμερίσματα της Πάρου. 
Η Αλυκή βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο της Πάρου και πήρε το όνομά της από 

την αλυκή στις παρυφές του χωριού. 
Απέχει από το κεντρικό λιμάνι του νησιού (Παροικιά) 12 χιλιόμετρα και είναι 
κοντά στο αεροδρόμιο της Πάρου. ύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει 
474 κατοίκους. Σο χωρίο έχει εξελιχθεί σε σημαντικό τουριστικό προορισμό για 
οικογένειες λόγω των ήσυχων παραλιών, των ταβερνών και των πανηγυριών που 
διοργανώνονται στο χωριό το Ιούνιο (γιορτή του Άη Γιάννη του Κλείδωνα), τις 6 
Αυγούστου (του ωτήρος) και τις 14 επτεμβρίου (του ταυρού).  
Ο όρμος της Αλυκής αποτελείται από διάφορες μικρές προβλήτες κατά μήκος 
της ακτογραμμής καθώς και ένα μικρό λιμάνι στο ανατολικό  μέρος του όρμου 
με δυτική κατεύθυνση. Οι προβλήτες αυτές καθώς και το λιμανάκι εξυπηρετούν 
κυρίως αλιευτικά σκάφη καθώς και μικρά σκάφη αναψυχής. 
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3. ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

3.1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 
Για την προσέγγιση των βασικών χαρακτηριστικών του ανθρωπογενούς  
περιβάλλοντος (πληθυσμός, απασχόληση) της περιοχής μελέτης, 
χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία της Ε..Τ.Ε. τον πίνακα  που 
ακολουθεί παρουσιάζονται τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά τόσο του Δήμου της 
Πάρου όσο και του Δήμου της Αντίπαρου, καθώς και των επιμέρους δημοτικών 
διαμερισμάτων της Πάρου. 

  
 

Επίπεδο 

διοικητικής 
διαίρεσης 

Περιγραφή 

Νόμιμος 
Πληθυσμός 

(δημότες) 
2011 

Νόμιμος 
Πληθυσμός 

(δημότες) 
2001 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή  
(%) 

4 ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΑΡΟΤ 14.900 - - 

5 ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΤ 13.710 12.853 6,6% 

5 ΔΗΜΟ ΑΝΣΙΠΑΡΟΤ 1.190 1.037 14,7% 

6 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΝΑΟΤΗ - 3.027  

6 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑ - 981  

6 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΛΕΤΚΩΝ - 764  

6 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 
ΑΡΦΙΛΟΦΟΤ - 910  

6 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΚΩΣΟΤ - 374  

6 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΠΑΡΟΤ - 5.812  

6 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 
ΜΑΡΠΗΗ - 984  

Πίνακας 3.1-1: Απογραφή Πληθυσμού/Κατοικιών - Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) (Πηγή: ΕΤΕ) 

 

Απογραφή Δ.Πάρου Μεταβολή Δ.Δ.Αγκαιριάς Μεταβολή Ν.Κυκλάδων Μεταβολή 

1961 8.461     - 578       - 99.959      - 

1971 7.314 -13,6% 545 -10,7% 86.337 -13,6% 

1981 8.516 16,4% 629     30,5% 88.560  2,6% 

1991 10.140 22,2% 792     22,3% 94.005  5,1% 

2001 12.853 26% 981     23,8% 112.615  19% 

Πίνακας 3.1-2:Πληθυσμιακή Εξέλιξη της Πάρου και του Δ.Δ. Αγκαιρίας σε σχέση με τον 

Νομό Κυκλάδων(Πηγή: Ε..Τ.Ε) 

Ο Πίνακας 3.1-2 παρουσιάζει το μέγεθος και τη διαχρονική εξέλιξη του 
πληθυσμού της Πάρου και του Δ.Δ. Αγκαιριάς σε σχέση με το σύνολο του 
Νομού Κυκλάδων, όπως αυτά τεκμηριώνονται από τα στοιχεία των απογραφών 
της Ε..Τ.Ε των ετών 1961, 1971, 1981,1991 και 2001. 
Από τα στοιχεία του πίνακα αυτού προκύπτει ότι την δεκαετία του 1961-1971 ο 
Νομός Κυκλάδων καθώς και ο Δήμος Πάρου μαζί με το Δημοτικό Διαμέρισμα 
Αγκαιριάς εμφάνισαν μειώση του πληθυσμού.  
Αυτό οφείλεται κυρίως στις αντίξοες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της 
εποχής και πολλοί κάτοικοι των νήσων, μεταναστεύουν στον Πειραιά και στο 
εξωτερικό.Σην δεκαετία του 1971-1981 επικρατεί μια αύξηση του πλυθησμού 
στην Πάρο και πιο συγκεγκριμένα στο Δ.Δ. Αγκαιρίας το οποίο παρουσιάζει 
αλματώδη αύξηση της τάξεως του 30,5 %.  
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Επιπλέον από στοιχεία της Ε..Τ.Ε, η Αλυκή την ιδία περίοδο έχει 
πληθυσμιακή αύξηση 81,7%.  
Σην δεκαετία του 1981-1991 η πλυθυσμιακή αύξηση της Πάρου κυμαίνεται 
στα ίδια επίπεδα με την δημογραφική αύξηση στο Δ.Δ. Αγκαιριάς. Επίσης 
σημειώνεται  εδώ ότι αρκετοί οικισμοί εμφανίζουν για πρώτη φορά πληθυσμό 
με την απογραφή του 1991 (σύμφωνα με τις απογραφές πληθυσμού 1971 και 
1981 δεν έχουν πληθυσμό) – πιθανόν πρόκειται για νέους οικισμούς. Όσον 
αφορά το Δ.Δ. Αγκαιριάς οι νέοι οικισμοί που προκύπτουν είναι ο Βουτάκος 
και η Μακριά Μύτη. 
Σην δεκαετία του 1991-2001, ο Νομός Κυκλάδων έχει πληθυσμιακή άυξηση 
19 % με τον Δήμο Πάρου να παρουσιάζει αύξηση 26%. Εκείνη την περίοδο, ο 
πληθυσμός του Δ.Δ. Αγκαιριάς αντιπροσωπεύει το 7% του συνολικού 
πληθυσμού της Πάρου. ημειώνεται επιπλέον ότι ο οικισμός Γλαρόμπουτα του 

Δ.Δ. Αγκαιριάς εμφανίζει για πρώτη φορά πληθυσμό με την απογραφή του 
2001 – πιθανόν πρόκειται για νέο οικισμό.  
Σέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι και στις 4 απογραφές πληθυσμού της ΕΤΕ 
(1971,1981,1991,2001), οι οικισμοί που σημείωσαν αύξηση πληθυσμού καθ’ 
όλη τη διάρκεια της περιόδου 1971-2001 είναι οι εξής: Πάρος, Αλυκή, 
Μάρμαρα, Κώστος, Πίσω Λιβάδι και Νάουσα.  
 

3.2. ΕΠΟΦΙΑΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 
 

Η Πάρος έχει καταστεί διεθνώς αναγνωρίσιμος τουριστικός προορισμός του Ν. 
Κυκλάδων, που από το 1990 και μετά αρχίζει να εμφανίζει χαρακτήρα -εκτός 
από τουριστικό και παραδοσιακά παραθεριστικό- περιοχής β’ κατοικίας.  
Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου  Πάρου συναρτάται άμεσα και 
κύρια με: 
• την ύπαρξη μεγάλου αριθμού και καλής ποιότητας ακτών 
• την ύπαρξη άφθονων φυσικών και πολιτιστικών πόρων.  
Άλλωστε, ολόκληρη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από την 
μοναδικότητα και την ποικιλότητα των πολιτιστικών πόρων, η οποία οφείλεται 
στη συνεχή κατοίκηση του χώρου από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι 
σήμερα. 
Η πολιτιστική αυτή κληρονομιά σε συνδυασμό με τις ποικίλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, αποτελεί το δεύτερο σημαντικό πόλο έλξης της τουριστικής κίνησης 
μετά το φυσικό και το σύγχρονο δομημένο περιβάλλον των νησιών της 
Περιφέρειας. 
ύμφωνα με το το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Φωροταξικού χεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΦΑΑ) της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (ΥΕΚ 
1487Β/2003) ο σημαντικός όγκος της τουριστικής κίνησης συγκεντρώνεται σε 
μικρό αριθμό νησιών, στα οποία περιλαμβάνεται η Πάρος.  
Η ανάπτυξη του τουρισμού στο νησί αντικατοπτρίζεται και στη συμμετοχή κατά 
55% του τριτογενή τομέα στη συνολική απασχόληση του Δήμου. ε αυτό 
συναινεί και η συντριπτική επικράτηση του κλάδου των ξενοδοχείων και 
εστιατορίων καθώς και του εμπορίου στο σύνολο του τριτογενή τομέα. 
Σα στοιχεία αναφορικά με την τουριστική κίνηση και τις τουριστικές υποδομές 
προέκυψαν από το εγκεκριμένο ΓΠ του Δήμου Πάρου. 
Ο λιμένας της Παροικιάς συνιστά την κύρια θαλάσσια «πύλη» του νησιού.  
Σο Δ.Δ. Πάρου παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών στο σύνολο του 
Δήμου, με αμέσως επόμενο προορισμό να συνιστά το Δ.Δ. Νάουσας και στη 
συνέχεια το Δ.Δ. Μάρπησσας. το Δ.Δ. Λευκών καταγραφή αφίξεων και 
διανυκτερεύσεων έχουμε από το έτος 1995, στο Δ.Δ. Αγκαιριάς από το 2001 και 
στο Δ.Δ. Αρχιλόχου από το 2004.  
Ο Πίνακας 3.2-1 παρουσιάζει τη μηνιαία κατανομή του συνολικού (μόνιμου και 
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εποχιακού) πληθυσμού της Πάρου. Οι τιμές αποτελούν εκτιμήσεις των τοπικών 
αρχών. Ο εποχιακός πληθυσμός περιλαμβάνει Έλληνες και ξένους επισκέπτες 
του νησιού διαμένοντες σε κάθε κατηγορίας και είδους ενοικιαζόμενα 
καταλύματα, εποχιακούς επισκέπτες κατόχους παραθεριστικής κατοικίας και 
γηγενείς μετεγκατασταθέντες σε άλλες περιοχές της χώρας που φιλοξενούνται 
εποχιακά από κατοίκους του νησιού. τοιχεία του 2002 αναφέρουν 120.000 
άτομα για την περίοδο 1-15 Αυγούστου και δηλωμένες νόμιμες κλίνες περίπου 
130.000. 

 

Πίνακας 3.2-1: Μηνιαία Κατανομή Εποχιακού Πληθυσμού (Πηγή: ΕΤΕ, 2001) 

 

3.3. Απασχόληση οικονομικά ενεργός πληθυσμός- Οικονομικά 
χαρακτηριστικά 

 

Η ανάλυση της κατανομής απασχόλησης στα Δημοτικά Διαμερίσματα που 
αποτελούν το Δ. Πάρου, αποκαλύπτει τους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας 
στους οποίους ειδικεύονται. υνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 
2001, στο Δ. Πάρου το εργατικό δυναμικό (οικονομικώς ενεργοί) είναι 5.228, εκ 
των οποίων οι απασχολούμενοι είναι 4.712 (90,13%) και οι άνεργοι 516 (9,87%). 
Η δομή της απασχόλησης χαρακτηρίζεται από κυριαρχία του τριτογενή τομέα 
οικονομικής δραστηριότητας (54,88%), ενώ και ο δευτερογενής τομέας 
παραγωγής συγκεντρώνει σημαντικό ποσοστό απασχολούμενων (28,84%). τον 
πρωτογενή τομέα απασχολείται μόλις το 12,08% των εργαζομένων.  
ε επίπεδο Δ.Δ. σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 2001, ο κλάδος της 
γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας, δασοκομίας και αλιείας αποτελεί τον κυρίαρχο 
κλάδο στο Δ.Δ. Αγκαιριάς. Όσον αφορά την απασχόληση των κατοίκων στον 
τομέα της γεωργίας παρατηρείται ότι κυρίως επικεντρώνεται στην 
αμπελοκαλλιέργεια, την καλλιέργεια ελιάς και την καλλιέργεια κριθαριού και 
σανοδοτικών ψυχανθών όπως το κριθάρι, η βρώμη και ο βίκος. Για το έτος 2003 
η μεγαλύτερη παραγωγή σανοδοτικών καταγράφεται στα Δ.Δ. Πάρου, Νάουσας 
και Αγκαιριάς, ενώ η μεγαλύτερη παραγωγή κριθαριού στο Δ.Δ. Αγκαιριάς. 
ημειώνεται εδώ ότι το κύριο μέρος της παραγωγής κριθαριού συγκεντρώνεται 
από την ΕΑ (Ένωση Αγροτικών υνεταιρισμών) Πάρου και διατίθεται σε άλλα 
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νησιά των Κυκλάδων για σπορά.  

Η αλιεία αποτελεί το δυναμικότερο κλάδο του πρωτογενούς τομέα παραγωγής 

στην Πάρο, όχι μόνο οικονομικά αλλά και συγκριτικά με τα απασχολούμενα 

επαγγελματικά άτομα στον τομέα αυτό. Σο νησί της Πάρου υπερέχει όλων των 

νησιών των Κυκλάδων αλλά και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, τόσο στον 

αλιευτικό στόλο όσο και στο σύνολο των αλιευμάτων. τον πίνακα 3.3-1 δίνονται 

αναλυτικά στοιχεία κατά Δ.Δ του αλιευτικού εξοπλισμού, του απασχολούμενου 

προσωπικού και των ποσοτήτων αλιευμάτων που έγιναν το 1989. 

Σα κύρια αλιευτικά κέντρα του νησιού είναι πρωταρχικά η Νάουσα, η οποία 

θεωρείται ότι είναι το πρώτο αλιευτικό κέντρο σε ποσότητες αλιευμάτων σε όλο το 

Ν. Κυκλάδων, και ακολουθούν με μεγάλη διαφορά οι οικισμοί Μάρπησσας, 

Παροικιάς, Αρχίλοχου και Αγκαιριάς.  

Οι βασικοί ψαρότοποι είναι ο μεγάλος όρμος της Νάουσας, ο δίαυλος 

Παροναξίας και γενικά όλος ο περίγυρος Πάρου – Αντιπάρου, τα Κουφονήσια και 

ο όλος ο θαλάσσιος χώρος από Αμοργό μέχρι Αστυπάλαια. την μεγάλη αυτή 

περιοχή αναφέρονται τα εξής είδη αλιευμάτων: σε μεγάλες ποσότητες γόπες, 

κολιοί, κουτσομούρες, μαρίδες, σαφρίδια, σμέρνες και μουγγριά.  
 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 

ΠΑΡΑΚΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΚΩΠΗΛΑΣΕ ΛΕΜΒΟΤ 
ΜΗΦΑΝΟΚΙΝΗΣΑ ΚΑΥΗ 

ΑΛΙΕΙΑ 

Αλιείς 
Ερασι- 

τέχνες 

Αλιευτικά 

σκάφη 

κάφη σε 

ερασ/νος 

Ποσότητες 

αλιευμάτων 
(Kg) 

κάφη 

μέχρι 19 
HP 

Ποσότητα 

αλιευμάτων (Kg) 

Παροικιά 

Αγκαιριά 

Αρχίλοχος 

Κώστος 

Λεύκες 

Μάρπησσα 

Νάουσα 

22 

20 

10 

2 

4 

25 

36 

17 

10 

10 

2 

4 

25 

25 

45 

35 

10 

2 

6 

20 

40 

17 

10 

10 

2 

4 

20 

25 

3.000 

2.500 

3.000 

250 

850 

6.000 

20.000 

21 

12 

4 

 

 

12 

80 

15.000 

8.000 

8.000 

 

 

25.000 

80.0000 

ύνολο 119 93 158 88 35.600 129 856.000 

 

Πίνακας 3.3-1: Είδη, μέσα και ποσότητες αλιείας νήσου Πάρου (1989) 

το δευτερογενή τομέα παραγωγής κυριαρχεί ο κλάδος των κατασκευών. Ο 
κλάδος των κατασκευών συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά εργαζομένων σε όλα τα 
Δ.Δ.). Παρ’ ολα αυτά, στο σύνολο του Δήμου ο κλάδος των κατασκευών 
μειώνεται από το 19,27% των απασχολουμένων που κατείχε στην απογραφή 
1991 σε 18,27% στην απογραφή 2001.Ο δευτερογενής τομέας εμφανίζει μικρή 
μείωση της απασχόλησης με χαρακτηριστική όμως πτώση να καταγράφεται στο 
Δ.Δ. Αγκαιριάς. 
ε ότι αφορά τον τριτογενή τομέα παραγωγής επικρατεί ο κλάδος των 
ξενοδοχείων και εστιατορίων, αλλά αρκετά σημαντική συγκέντρωση 
καταγράφεται και στον κλάδο του εμπορίου. Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της 
απασχόλησης παρατηρείται μεταξύ στον κλάδο των ξενοδοχείων και εστιατορίων 
σε όλα τα Δ.Δ. τον κλάδο του εμπορίου παρόμοια είναι η απασχόληση για τα 
Δ.Δ. Πάρου, Αγκαιριάς, Αρχιλόχου,  Λευκών. 
Από την κατανομή της απασχόλησης κατά κλάδο και Δ.Δ. και τη σύγκριση των 
στοιχείων των απογραφών 1991 και 2001 προκύπτει ότι ο πρωτογενής τομέας 
εμφανίζει ισχυρή «εξασθένιση» που αφορά κυρίαρχα τον κλάδο της γεωργίας, 
κτηνοτροφίας, θήρας, δασοκομίας και αλιείας, ο δευτερογενής τομέας 
εμφανίζει μικρή μείωση της απασχόλησης με χαρακτηριστική όμως πτώση να 
καταγράφεται στο Δ.Δ. Αγκαιριάς. Ο τριτογενής τομέας εμφανίζει σημαντική 
αύξηση της απασχόλησης που οφείλεται κυρίως στον κλάδο των ξενοδοχείων 
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και εστιατορίων, αύξηση που αφορά όλα τα Δ.Δ. αλλά είναι ιδιαίτερα ισχυρή 
στα Δ.Δ. Νάουσας, Πάρου και Μάρπησσας. 
ε μια προσέγγιση των απασχολούμενων κατά φύλο και κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας σύμφωνα με στοιχεία απογραφής 2001 προκύπτει ότι στο Δ. 
Πάρου μόλις το 32,31% του συνόλου των απασχολουμένων είναι γυναίκες, ενώ 
υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών σε σχέση με τους άρρενες 
καταγράφονται στους κλάδους των ξενοδοχείων και εστιατορίων, στους 
ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας καθώς και στην εκπαίδευση, την υγεία και κοινωνική μέριμνα. 

 
  
3.4. Φρήσεις γης   
 

3.4.1 Χρήσεις γης κατα ΕΣΥΕ 
 

Ο Δήμος Πάρου αποτελείται από 7 Δημοτικά Διαμερίσματα. Από αυτά, 
σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση αναγλύφου της ΕΤΕ, τα περισσότερα 
χαρακτηρίζονται ημιορεινά και μόνο τα Δ.Δ. Κωστού και Νάουσας 
χαρακτηρίζονται πεδινά, ενώ το Δ.Δ. Λευκών ορεινό.  
 Αναφορικά με τα επιμέρους Δ.Δ. του Δήμου, οι βοσκότοποι κυριαρχούν στα 
Δ.Δ. Πάρου (56,18% της έκτασης του Δ.Δ.) και στο Δ.Δ. Αγκαιριάς (68,1%). Πιό 
συγκεγκριμένα, στην Αγκαιριά ανήκουν 200 στρ. στη θέση Σρυπητή, στην θέση 
Κρωτήρι άλλα 800 περίπου στρ. και στη θέση Μάλτες 60-70 στρ. Όλα 
χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι, εκτός από ένα κτήμα 300 στρεμμάτων που 
καλλιεργείται στις Μάλτες. 
 Όσον αφορά τις καλλιέργειες και αγραναπαύσεις,αυτές απαντώνται σε μικρό 
ποσοστό στο Δ.Δ. Αγκαιριάς (18,71%). Ως προς τα νερά, οι καλύψεις στο Δ.Δ. 
Αγκαιριάς απαντώνται σε ποσοστό μόλις 1,53%. 
Σα Δ.Δ. στα οποία υπάρχουν λίγα δάση είναι τα Δ.Δ. Πάρου (0,17%) και 
Λευκών (0,33%), με τα υπόλοιπα Δ.Δ. να μην εμφανίζουν καθόλου δάση. 
Σέλος, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΤΕ (Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 
1999-2000) σε σύνολο 54.321,4 στρ. οι αρδευόμενες εκτάσεις στο Δ.Δ. 
Αγκαιριάς καταλαμβάνουν μόνο 70,9 στρ. 

 
3.4.2 Μεταβολές στις χρήσεις γης κατά το CORINE LAND COVER 
 

Oι μεταβολές στις χρήσεις γης είναι ορατές και στην περιοχή μελέτης, όπως 
προκύπτει από  την εμβαδομέτρηση των αντίστοιχων κατηγοριών του CORINE 
LAND COVER 1990 και 2000 για το Δ.Πάρου (Διάγραμμα 3.4-1).  
υγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο αυτών διαδοχικών χαρτογραφήσεων, 
καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 
• Κατά το 1990 το σύνολο των τεχνητών επιφανειών που καλύπτονταν από 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες (δόμηση, βιομηχανικές / εμπορικές ζώνες, 
ζώνες λιμένων, εγκαταστάσεις αθλητισμού & αναψυχής) καταλάμβανε έκταση 
2,1km2, ενώ η αντίστοιχη έκταση που καταλάμβαναν οι ανάλογες 
δραστηριότητες κατά το 2000 αγγίζει τα 3,96 km2.  
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• ε ότι αφορά τις γεωργικές καλλιέργειες και κυρίως τις εκτάσεις που 
καταλαμβάνουν οι αμπελώνες στο νησί παρατηρείται μια πολύ σημαντική 
μείωση της τάξης του 71,3% (μεταβολή σύμφωνα με το CORINE LAND 
COVER). Η μεγάλη αυτή τάση μείωσης που αποτυπώνεται κατά την δεκαετία 
1990-2000 μπορεί να εξηγηθεί με τα κίνητρα (πριμοδοτήσεις) που δίδονταν 
στους αμπελοκαλλιεργητές κατά τις αμπελουργικές περιόδους 1988/89 μέχρι 
1995/96 για την οριστική εγκατάλειψη της αμπελοκαλλιέργειας (Κοινοτική 
Οδηγία 1442/88). 
• Από τη σύγκριση των στοιχείων του CORINE LAND COVER 2000 και 
της Ε..Τ.Ε. προκύπτει αναστιστοιχία μεταξύ των καταγεγραμμένων εκτάσεων 
αμπελοκαλλιέργειας στις δύο βάσεις δεδομένων που οφείλεται στο σύστημα 
ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το CORINE LAND COVER, σύμφωνα με το 
οποίο εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας ενσωματώνονται στην κατηγορία των 
«σύνθετων συστημάτων καλλιέργειας». 
• ε ότι αφορά την ελαιοκαλλιέργεια  παρατηρείται μια μείωση των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων, η οποία σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στην 
εγκατάλειψη μικρών ελαιοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων από τους ιδιοκτήτες 

τους, οι οποίοι είτε αποχώρησαν από τον αγροτικό τομέα λόγω 
συνταξιοδότησης, είτε μετέφεραν την οικονομική τους δραστηριότητα στον 
τομέα των υπηρεσιών (τουρισμός). ε αυτή την κατεύθυνση λειτούργησε η 
αύξηση του κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα κατά την δεκαετία του 
1990 με την παράλληλη μείωση της τιμής του ελαιολάδου που λάμβανε ο 
παραγωγός την ίδια περίοδο.  
• Η σημαντική αύξηση στα σύνθετα συστήματα καλλιέργειας οφείλεται 
στην ανάπτυξη κατά την δεκαετία του 1990 γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις 
οποίες καλλιεργούνταν περισσότερα του ενός είδους φυτικά είδη. Η τάση αυτή 
εμφανίσθηκε και στο σύνολο της χώρας και προέκυψε σαν αποτέλεσμα της 
προσπάθειας των αγροτών να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Όπως 
προαναφέραμε σημαντικό ποσοστό αγροτικών εκμεταλλεύσεων στο νησί της 
Πάρου χαρακτηρίζονται ως «μικτές εκμεταλλεύσεις» σύμφωνα με το ταξινομικό 
σύστημα της ΕΤΕ. Απ΄ αυτό εξάγεται το συμπέρασμα ότι σε αυτές υπάρχουν 
φυτικά είδη τα οποία καλλιεργούνται για την παραγωγή ζωοτροφών και άλλα τα 
οποία, τα μεταποιούν για γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή τα εμπορεύονται, π.χ. 

Διάγραμμα 3.4-2: ύγκριζη τρήζεφν γης 
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δενδροκομικά είδη, αμπέλια, κα. την ενίσχυση αυτής της κατηγορίας χρήσης 
γης εκτιμάται ότι συνεισέφερε και η ανάπτυξη οικιακών κήπων, η οποία ήταν 
αποτέλεσμα της εκτεταμένης ανοικοδόμησης παραθεριστικών κατοικιών, κλπ. 
• Η κατηγορία χρήσης γης «Γη που καλύπτεται από τη γεωργία με 
σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης» περιλαμβάνει εκτάσεις των οποίων 
ένα περιορισμένο κομμάτι αξιοποιείται από τη γεωργία. Η αύξηση που 
παρουσιάζει αυτή η κατηγορία πιθανώς να οφείλεται στην καλλιέργεια 
αγροτεμαχίων που βρίσκονται πέριξ των νεόδμητων παραθεριστικών κατοικιών 
και οι οποίες εγκαταστάθηκαν από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν είναι κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότες.  
• Σέλος, σε ότι αφορά τις ημιδασικές χρήσεις γης κατά το CORINE LAND 
COVER παρατηρείται μια πρώτη επέκταση της σκληροφυλλικής βλάστησης εις 
βάρος των φυσικών βοσκοτόπων. Σούτο εκτιμάται ότι είναι αναμενόμενο 

λαμβάνοντας υπόψη την μείωση της πίεσης της κτηνοτροφίας και την στροφή 
σε άλλου τύπου δραστηριότητες (π.χ. υπηρεσίες τουρισμού). 
 

 

 
Εικόνα 3.4.2-2: Φάρτης χρήσεων γης CORINE LAND COVER 2007 (Πηγή: 

Οικοσκόπιο, WWF Hellas) 
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3.5. Τφιστάμενη Σεχνική Τποδομή 
 

3.5.1. Ύδρευση  

 
Η υδροδότηση του Δ.Δ. Αγκαιριάς πραγματοποιείται από δύο γεωτρήσεις στις 
περιοχές Απιανές και Βαθύ Ποτάμι μέσω της ομώνυμης δεξαμενής.(Εικόνα 
3.5-1) 

 

Εικόνα 3.5-1: Δίκησο Ύδρεσζης Δ.Δ. Αγκαιριάς (Δ.Ε.Τ.Α.Π 2001) 

3.5.2. Αποχέτευση 

ήμερα, στην Πάρο, δίκτυα αποχέτευσης διαθέτουν ένα σημαντικό τμήμα της 
Παροικιάς και της Νάουσας, καθώς και οι οικισμοί Μάρπησσα, Πρόδρομος και 
Μάρμαρα. Σα λύματα συλλέγονται από τους παραπάνω οικισμούς και 
μεταφέρονται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).   
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων λειτουργούν στα Δ.Δ. Νάουσας, 
Μάρπησσας και Παροικιάς. Μία μικρή μονάδα που λειτουργεί στον Αρχίλοχο, 
για την εξυπηρέτηση των οικισμών Μάρμαρα και Πρόδρομος, θα τεθεί  σύντομα 
εκτός λειτουργίας, καθώς τα λύματα των δύο οικισμών πρόκειται άμεσα να 
διοχετευτούν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μάρπησσας. 
Σέλος και τα λύματα του Δ.Δ. Αγκαιριάς πρόκειται να μεταφερθούν στην ΕΕΛ 
Μάρπησσας. 

 
3.5.3. Απορρίμματα 

ύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό χέδιο Διαχείρισης τερεών 
Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου , οι Νήσοι Πάρος και Αντίπαρος αποτελούν ενιαία 
διαχειριστική ενότητα σε ότι αφορά τη διαχείριση και τελική διάθεση των 
στερεών αποβλήτων τους, μέσω ενός οργανωμένου Φώρου Τγειονομικής Σαφής 

Απορριμμάτων, ο οποίος θα δέχεται οικιακά στερεά απόβλητα και θα 
εξυπηρετεί τον Δ. Πάρου και τον Δ. Αντιπάρου. 
Οι εγκαταστάσεις του προαναφερόμενου ΦΤΣΑ έχουν ολοκληρωθεί και 
λειτουργούν στην περιοχή Άγιος Φαράλαμπος-Ανεραντζιά.  
το Δ.Δ. Αγκαιριάς, εντοπίζεται Φ.Α.Δ.Α στην θέση «Υάραγγας» στα νότια, 
νοτιοανατολικά του αεροδρομίου της νήσου (Φ=601868,0 Τ=4094019,0) 
καταλαμβάνοντας έκταση ίση με 2 στρ. Ο χώρος δεχόταν τα δημοτικά 
απόβλητα του ομώνυμου δημοτικού διαμερίσματος από το έτος 1970 και μέχρι 
και το 2003 όπου σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 13060/16-08-2006 της Γενικής 
Δ/νσης Περιφέρειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, χορηγήθηκε η σχετική 
άδεια αποκατάστασης του. 

 

3.5.4. Οδικό δίκτυο  

Η Πάρος διαθέτει ένα από τα ποιοτικότερα και πιο καινούργια οδικά δίκτυα 
στις Κυκλάδες. 
Αφορμή για την ανακατασκευή και βελτίωση του οδικού δικτύου αποτέλεσαν οι 
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καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το νησί το 2003 με αποτέλεσμα να 
πληγούν πολλές από τις υποδομές του νησιού. Σο οδικό δίκτυο της Πάρου 
κατατάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες: 
Σο κύριο οδικό δίκτυο του νησιού κατατάσσεται στα: 
(α) κεντρικό συνδέοντας τους οικισμούς Παροικία – Μαράθι – Κώστος – Λεύκες 
– Πρόδρομος – Μάρμαρα – Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι και  
(β) κυκλικό συνδέοντας Παροικία – Νάουσα – Πρόδρομος- Μάρπησσα- Δρυός- 
Αλυκή - Αεροδρόμιο – Πούντα – Παροικία. 
Σο δευτερεύον οδικό δίκτυο: υνδέει χωριά και παραλίες με το κύριο οδικό 
δίκτυο. Σέτοιοι δρόμοι είναι: Νάουσα - άντα Μαρία, Νάουσα – Κολυμπήθρες, 
Νάουσα – Αμπελάς, Πρόδρομος - Μάρμαρα - Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι – 
Λογαράς, Πρόδρομος - Μάρμαρα – Μόλος, Λεύκες - Αγ. Πάντες, Παροικία – 
Καμάρες, Παροικία – Πεταλούδες, Πούντα- Βουτάκος – Αλυκή. 

 
3.5.5. Λιμένες  

Κυριότερες λιμενικές εγκαταστάσεις της Πάρου είναι: της Παροικιάς, της 
Νάουσας (αρχαία Αργούσα, πολεμικός λιμένας) μεταξύ των Ακρωτηρίων 
Κόρακα και Σούρχου, και ο λιμένας του Δρυός καλούμενος και Πόρτο Σρίο, 
νότια. Άλλοι μικρότεροι όρμοι είναι του Υιλιζίου προς Α., του Κεφάλου προς Δ., 
του Πίσω Λιβαδιού, ΝΑ, και της Αλυκής ΝΔ.. 
Ο υπόψη όρμος της Αλυκής εξυπηρετεί κυρίως  αλιευτικά σκάφη και σκάφη 
αναψυχής (ιστιοπλοϊκά και μηχανοκίνητα). 
την Αλυκή δε γίνεται προσέγγιση επιβατικών -οχηματαγωγών  πλοίων  και 
πλοίων χύδην φορτίου . 

 
 
3.5.6. Αερολιμένας  

Ο Κρατικός Αερολιμένας Πάρου βρίσκεται σε απόσταση 9 χιλιομέτρων νότια 
από την Παροικιά, στη νοτιοδυτική Πάρο, στη περιοχή Βουτάκος Αγκαιριάς. Ο 
υπάρχων διάδρομος μπορεί να εξυπηρετήσει ελικοφόρα αεροσκάφη DORNIER, 
μικρής ακτίνας δράσης και χωρητικότητας 18 θέσεων των Ολυμπιακών 
Αερογραμμών. Η Πάρος συνδέεται καθημερινά με Αθήνα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τον επτέμβριο του 2012 ξεκίνησαν οι εργασίες για 
κατασκευή νέου αεροδρομίου στην Πάρο, δυτικά του παλαιού αεροδρομίου σε 
απόσταση 1,5χλμ. περίπου. Ο νέος διάδρομος προσαπογειώσεων θα έχει μήκος 
1400μ. και πλάτος 30μ. για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων αεροσκαφών. 
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3.6. Περιοχές Προστασίας 
 

την ευρύτερη περιοχή των έργων υπάρχουν οι ακόλουθες περιοχές προστασίας 
του περιβάλλοντος: 
 

 GR4220016 -  Νήσος Πάρος - Πεταλούδες 

Πρόκειται για Βιότοπο NATURA συνολικής έκτασης 97.69 ha. Η περιοχή 
βρίσκεται στη δυτικοκεντρική πλευρά της Πάρου, στην περιοχή της Μονής 
Φριστού. Σο χερσαίο περιβάλλον της χαρακτηρίζεται από έναν μικρό ποταμό και 
πετρώδη εδάφη όπου φύονται φρύγανα(με Genista acanthoclada και 
Coridothymus capitatus), θαμνώδης βλάστηση με πουρνάρι (Quercus coccifera) 
και μια πυκνή, μεσαίου ύψους, μακκία βλάστηση με θαμνοκυπάρισσa (Juniperus 

phoenicea). υναντάται παρόχθια βλάστηση με κοινά πολυετή και ετήσια φυτά 
(τυπική βλάστηση των μεσογειακών ποταμών με μόνιμη ροή, με ένα στρώμα 
χαλικιών, συνήθως βότσαλα). Ακόμη υπάρχουν καλλιέργειες αμπελιού και 
ελαιόδεντρων που ανήκουν στη Μονή Φριστού. 
Η οικολογική σημασία και αξία της περιοχής συνίσταται στην παρουσία μεγάλου 
πληθυσμού της σπάνιας πεταλούδας Callimorpha quadripunctata κοντά στο 
ποτάμι (το δάσος με πεταλούδες στη Ρόδο είναι άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα) και 
στην ποικιλότητα φυσικών και ημιφυσικών οικοτόπων (φρύγανα, μακκί, πρινώνες 
και ελαιώνες). Η βιοποικιλότητα της περιοχής αναμένεται να έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, γιατί μόνο ορισμένα είδη 
ερπετών και χερσαίων μαλακίων έχουν καταγραφεί ως σήμερα. 

 

 

 
Εικόνα 3.6-1: Βιότοπος Νatura 
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 GR4220025 - ΝΗΙΔΕ ΠΑΡΟΤ KAI ΝΟΣΙΑ ΑΝΣΙΠΑΡΟ 

Πρόκειται για βιότοπο Natura συνολικής έκτασης 2414.31 ha. 

 

Εικόνα 3.6-2: Βιότοπος Natura 
 

 

 AT5011088 και AT5011089 -ΠΕΡΙΟΦΕ:  ΠΑΡΟΙΚΙΑ KAI ΝΑΟΤΑ, ΠΑΡΟ 

Πρόκεται για Σοπία Ιδιαίτερου Υυσικού Κάλλους (ΣΥΙΚ) λόγω του δομημένου 
περιβάλλοντος τους με παραδοσιακούς/διατηρητέους οικισμούς. Η συνολική 
έκταση και των δύο περιοχών είναι 288.54 ha. 

                    Εικόνα 3.6-3: Tόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 
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 Κ 491, Κ492 και Κ716 – ΚΑΣΑΥΤΓΙΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ 

 

Καταφύγια Άγριας Ζωής στη Ν. Πάρο 

Α/A ΚΑΣΑΥΤΓΙΟ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ 

ΕΚΣΑΗ  

(ha) Απόφαση /Υ.Ε.Κ. 

1 

Άγιοι Πάντες – 

τρούμπουλα 

(Λευκών – Κώστου 

Πάρου) 

400 

Αποφ. 

2627/27-7-00/ 

Δ/νση Δασών Ν. 

Κυκλάδων Α.Δ.Α. 

2 
Νότια Πάρος 

(Παροικιάς Πάρου) 
400 

143/26-2-77 

Δ/νση Δασών Ν. 

Κυκλάδων Α.Δ.Α. 

3 
Άγιος Φαράλαμπος - 

Λαγκάδα 
500 

ΥΕΚ435/Β/15 

-7-85 

 
 

 
 

 
Εικόνα 3.6-4: Καταφύγια άγριας ζωής 
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3.7. Ιστορικά - πολιτισμικά στοιχεία 
 

H Πάρος υπήρξε ένα από τα κέντρα του Κυκλαδικού Πολιτισμού.   
Κατά τη διάρκεια της ακμής του Μινωικού Πολιτισμού (1900 - 1500 πΦ.), η 
ύπαρξη φυσικών λιμανιών και η εύφορη γη της Πάρου είχαν ως αποτέλεσμα  την 
ίδρυση αποικίας Κρητών στο νησί και την εξέλιξη του νησιού σε σημαντικό 
κέντρο της μινωϊκής ηγεμονίας. Για το λόγο αυτό ένα από τα ονόματα  που 
αποδίδεται στο νησί είναι Μηνωίς ή Μινώα.   Ακολουθούν οι Μυκηναίοι  (τον 13ο 
αι.  π.χ.) και οι Αρκάδες (τον 9ο αι. π.χ.).  
Σον 8ο αι. π.χ. η Πάρος αποικίστηκε από τους Ίωνες και έκτοτε γνώρισε περίοδο 
μεγάλης οικονομικής και καλλιτεχνικής  ακμής, γεγονός που οφείλεται και στα 
γνωστά στην αρχαιότητα αποθέματα μαρμάρου του νησιού.  Οι σπουδαιότεροι  
ναοί της αρχαιότητας φτιάχτηκαν από  τα περίφημα παριανά μάρμαρα. Από το 
νησί καταγόταν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους αρχαίους γλύπτες, ανάμεσα 
στους οποίους ο κόπας, ο Θρασυμήδης, ο Νικάνωρ και ο Αγοράκριτος καθώς 
και  ο σημαντικότερους από τους αρχαίους ιαμβογράφους ποιητές, ο Αρχίλοχος. 
τους Περσικούς Πολέμους η Πάρος έγινε αρχικά βάση της Περσικής 
κυριαρχίας στο Αιγαίο, αλλά τελικά υποτάχθηκε  στους Αθηναίους.   
τον Πελοποννησιακό Πόλεμο διατήρησε ουδετερότητα μέχρι το 378π.Φ. που 
προσχώρησε στη δεύτερη υμμαχία της Δήλου.   
Σον 3ο αι. π.Φ. το νησί κυριεύτηκε από τους Μακεδόνες.  Ακολούθησαν  οι 
Πτολεμαίοι και οι Ρωμαίοι.  
τη διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων έπεσε σε αφάνεια, μαστιζόμενη από 
πειρατικές επιδρομές.  Ακόμα όμως και στα χρόνια αυτά η καίρια εμπορική και 
ναυσιπλοϊκή θέση του νησιού συνέβαλε στην ίδρυση (τον 4ο αιώνα μ.χ.) και 
αποπεράτωση (τον 6ο αιώνα μ.χ.) του επιβλητικού ναού της Εκατονταπυλιανής. 
Σον 13ο αιώνα μ.χ. η Πάρος πέρασε στους Ενετούς και εντάχθηκε στο Δουκάτο  
του Αιγαίου  με έδρα τη Νάξο  μέχρι το 1389. Λεηλατήθηκε  από τους πειρατές 
του   Φαϊρεντίν  Μπαρπαρόσα (1537) και τον επόμενο χρόνο κατακτήθηκε από 
τους Σούρκους.   
Σο 1770 οι Ρώσοι άρχισαν να οχυρώνουν το νησί και να κατασκευάζουν 
ναύσταθμο για την άμυνα εναντίον των Σούρκων, αλλά τα έργα έμειναν ημιτελή. 
Η Πάρος συμμετείχε ενεργά στον αγώνα της ανεξαρτησίας.  Σο 1821 η Μαντώ 
Μαυρογένους έδωσε όλα τα πλοία της για το σκοπό του Αγώνα. Η Πάρος ενώθηκε  
με το νέο  ελληνικό  κράτος  το 1830. τα νεώτερα χρόνια το νησί δοκιμάζεται 
σκληρά από τους Γερμανούς και πολλοί κάτοικοί του μεταναστεύουν στον 
Πειραιά και στο εξωτερικό. Η εποίκηση του νησιού ξεκινά μετά το 1960 και η 
ανάπτυξή του βασίζεται κυρίως στον τουρισμό.  
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3.8. Γεωλογικά χαρακτηριστικά  - Έδαφος 
 

3.8.1. Μορφολογία – Έδαφος 

Σο νησί της Πάρου βρίσκεται στο κέντρο του νησιώτικου συγκροτήματος των 24 
κατοικημένων νησιών των Κυκλάδων. Έχει έκταση 195 Km2 και σχήμα 
ελλειψοειδές με μέγιστο άξονα ΒΒΑ – ΝΝΔ, που συμπίπτει με το άξονα της 
βασικής οριογραμμής του. Σο μέγιστο υψόμετρο του νησιού φτάνει τα 771 m. 
στον Προφήτη Ηλία – Αγ. Πάντες. 
Η κατανομή της συνολικής έκτασης κατά μορφή ανάγλυφου του εδάφους έχει 
ως ακολούθως (οι εκτάσεις είναι σε χιλιάδες στρέμματα): 
Πεδινές  22,0% 
Ημιορεινές  62,7% 

Ορεινές  15,3% 
Σο μεγαλύτερο ποσοστό των εδαφών της Πάρου είναι ημιορεινά με 
περιορισμένες πεδινές εκτάσεις και με σειρές λοφωδών εξάρσεων ύψους μέχρι 
300m περίπου, που παρεμβάλλονται μεταξύ των πεδινών τμημάτων. Σα εδάφη 
της γενικά θεωρούνται φτωχά ή μέτρια, πετρώδη, με εξαίρεση τις αρδευόμενες 
γεωργικές εκτάσεις που βρίσκονται κυρίως ανατολικά, στις κοινότητες 
Μάρπησσας και Αρχίλοχου. 
Ειδικότερα, τα καλλιεργούμενα εδάφη στη Νήσο Πάρο έχουν κλίσεις που 
κυμαίνονται από πολύ μικρές (<1%) έως και μέτριες (<12%). τις κεκλιμένες δε 
εκτάσεις έχουν δημιουργηθεί αναβαθμίδες με ξηρολιθοδομές ύψους μέχρι και 
2 μέτρα. 

 

 

Εικόνα 3.8-1: Tοπογραφική κλίση εδαφών Πάρου (Πηγή: « Η επικινδυνότητα 

διάβρωσης της Νήσου Πάρου», άμπω, Ευελπίδου, Γκουρνέλος, Βασιλόπουλος) 
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3.8.2. Γεωλογία 
 

Η Πάρος γεωλογικά, ανήκει στην γεωτεκτονική ζώνη της Αττικοκυκλαδικής 
Μάζας, που περιλαμβάνει μεταμορφωμένα και αμεταμόρφωτα πετρώματα και 
εκτείνεται από την Αττική και την Νότιο Εύβοια μέχρι την Ικαρία και την άμο. 
Γενικά, υπάρχουν τρεις στρωματογραφικές - τεκτονικές ενότητες (εάν δεν 
ληφθούν υπόψη τα νεογενή και τεταρτογενή πετρώματα). Από κάτω προς τα 
επάνω, διακρίνονται: α) η ενότητα των γνευσίων (προλιθανθρακοφόρο 
υπόβαθρο), β) η ενότητα των κατωτέρων μαρμάρων με αμφιβολίτες 
(Περμοτριδική ομάδα) και γ) η ενότητα των ανωτέρων μαρμάρων με 
σχιστόλιθους (τριαδικοϊουρασικό ανθρακικό κάλυμμα), που καλύπτεται από 
την αμεταμόρφωτη σειρά των οφιολίθων (προανωκρητιδικό τεκτονικό κάλυμμα), 
τωνκρητιδικών ασβεστόλιθων (επικλυσιγενές κάλυμμα) και της ολιγοκαινικής 
μολάσσας. 
Αναλυτικότερα, οι τρεις στρωματογραφικές ενότητες έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

 
3.8.2.1. Γνεύσιοι του υποβάθρου. 

Οι γνεύσιοι σχηματίζουν το μεταμορφωμένο υπόβαθρο της Πάρου. την 
κεντρική Πάρο καλύπτονται από την αμφιβολιτική σειρά. την βόρεια και στην 
δυτική Πάρο καλύπτονται τοπικά από μάρμαρα της ενότητας του Δρυού. 

 
3.8.2.2. Μάρμαρα - αμφιβολίτες. 

Η ομάδα αυτή αποτελείται από δύο ενότητες: Η κατώτερη ενότητα αντιστοιχεί 
σε αμφιβολίτες, οι οποίοι παρουσιάζουν ποικιλία μορφών, από καθαρό 
αμφιβολίτη, χωρίς ασβεστίτη, μέχρι καθαρό μάρμαρο με λεπτά στρώματα ή 
φακούς αμφιβολίτη. Η ανώτερη ενότητα αντιστοιχεί σε λευκά μάρμαρα με 
μερικές ενστρώσεις πυριτικών και δολομιτικών οριζόντων. Η σειρά περιέχει 
τουλάχιστον τρεις σημαντικούς ορίζοντες μαρμάρων, πάχους 30 - 50 μ. 
περίπου. Οι ορίζοντες αυτοί αντιστοιχούν στα στρώματα από τα οποία 
εξορύσσεται το ονομαστό μάρμαρο της Πάρου (λατομεία του Μαραθίου). Κάτω 
από αυτούς τους τρεις ορίζοντες μαρμάρου, η αμφιβολιτική σειρά έχει μεγάλο 
πάχος με πολλές λεπτές ενδιαστρώσεις μαρμάρου. Επίσης η αμφιβολιτική 
σειρά συνεχίζεται και πάνω από τους τρεις ορίζοντες μαρμάρου, με λεπτές 
παρεμβολές μαρμάρου και πάλι. 

 
3.8.2.3 Ενότητα του Δρυού 

Η ενότητα του Δρυού είναι ένα τεκτονικό σύνολο, που περιλαμβάνει δύο 
στρωματογραφικούς ορίζοντες: τον ορίζοντα των μεταμορφωμένων πετρωμάτων 
του Δρυού (με την στενή έννοια) και τον ορίζοντα των μη μεταμορφωμένων 
πετρωμάτων των Μαρμάρων (ονομασία προερχόμενη από το χωριό Μάρμαρα). 
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Εικόνα 3.8-2: Τδρολιθολογικός χάρτης περιοχής ενδιαφέροντος 

(Πηγή: Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος, ΤΠΕΚΑ) 

 

 

Εικόνα 3.8-3: Γεωλογικός χάρτης περιοχής ενδιαφέροντος 

(Πηγή: Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος, ΤΠΕΚΑ) 
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3.8.3. εισμικότητα 

ύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (όπως 
τροποποιήθηκε με Υ.Ε.Κ. 781/Β/16-6-03 και Υ.Ε.Κ. 1154/Β/ 12-8-03) η 
Πάρος και η Αντίπαρος κατατάσσονται στην ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας  Ι.  
Η τιμή της αναμενόμενης σεισμικής επιτάχυνσης του εδάφους Α είναι  Α=0.16 
x g όπου g: η  επιτάχυνση της βαρύτητας.   
τον κατωτέρω χάρτη παρουσιάζονται τα όρια των σεισμογενών περιοχών στον 
Ελλαδικό χώρο.  

 

 
Εικόνα 3.8-4: : Σα όρια των σεισμογενών περιοχών στον Ελλαδικό χώρο  

( Πηγή: Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός) 
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Ημ/νία 
εισμικό 

επίκεντρο 

Είδος 

σεισμού 

Μέγεθος 

(Richter) 

Μέγιστη 

ένταση 

Mercalli 

Περιοχή 

μέγιστης 

έντασης 

481 π.χ. 37,3οN, 25,1ο Ε Επιφανειακός 6 VIII Δήλος 

46 36,4ο Ν, 25,4ο Ε >> 6 VIII Ρόδος 

1650 36,5ο Ν, 25,4ο Ε >> 6,8 VIII Θήρα 

1707 36,4οΝ, 25,4ο E >> 6 VI Θήρα 

1733 37,1ο Ν, 24,8ο Ε >> 6,4 VIII ίφνος 

1738 36,8ο Ν, 24,5ο Ε >> 6,5 IX Μήλος 

1862 36,9ο Ν, 24,4ο Ε h=i 7 VIII Μήλος 

1866 36,4ο Ν, 25,4ο Ε Επιφανειακός 6,2 VIII Θήρα 

1891 37,5ο Ν, 24,5ο Ε >> 6,3 VIII Κύθνος 

1911 36,5ο Ν, 25,5ο Ε 140 km 7,1 IV Θήρα 

1919 36,5ο Ν, 25,3ο Ε Επιφανειακός 6,1 VII Θήρα 

1920 36,0ο Ν, 25,7ο Ε 120 km 6 VI Θήρα 

1956 36,7ο Ν, 25,8ο Ε Επιφανειακός 7,5 IX Αμοργός 

Πίνακας 3.8-1: Ισχυρότεροι σεισμοί νήσων Κυκλάδων, 

Πηγή : Φωροταξικό χέδιο Νοτίου Αιγαίου 
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3.9. Φλωρίδα  - Πανίδα   
 

3.9.1 Χλωρίδα 
 

ε αμμώδεις ακτές του νησιού εντοπίζονται αμμονιτρόφιλες και αμμόφιλες 
φυτοκοινωνίες που χαρακτηρίζονται οι μεν πρώτες από την παρουσία 
αμμονιτρόφιλων ετήσιων ειδών οι δε δεύτερες από πολυετή κυρίως είδη. Οι 
αμμονιτρόφιλες φυτοκοινωνίες σχηματίζονται αμέσως μετά το τμήμα του 
αιγιαλού, που είναι γυμνό από βλάστηση σε θέσεις με μικρές κλίσεις, 
προστατευμένες από τον άνεμο και πλούσιες σε οργανικό υλικό.  
Ιδιαίτερη κατηγορία αμμόφιλης βλάστησης αποτελούν επίσης τα φρύγανα, που 
σχηματίζονται σε επίπεδες θέσεις πίσω από τις αμμοθίνες και τα οποία 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία του αγκαθωτού θάμνου Centaurea 
spinosa. 
Οι παράκτιες φυτοκοινότητες με Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa 
συγκαταλλέγονται μεταξύ των σπανιότερων στο Αιγαίο. Πρόκειται για οικότοπο 
σπάνιο, υψηλής προτεραιότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένες θέσεις 
έχουν απομείνει μόνο υπολείμματα που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο 
υποχώρησης. την Πάρο βιβλιογραφικές αναφορές για την παρουσία της 
Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa υπάρχουν από τις παραλίες άντα 
Μαρία και Αλυκή, την παραλία Μώλο στον Όρμο Κέφαλο και από κάποιες 
νησίδες στα ΒΑ του νησιού.  
Σα είδη της χλωρίδας που απαντώνται στη χέρσο της Νήσου Πάρου είναι 
εκτενώς μελετημένα σε αντίθεση με τη θαλάσσια χλωρίδα για την οποία δεν 
υπάρχουν επαρκείς αναφορές.  
τη μελέτη των Nizamuddin & Lehnberg (1970) που αφορά στη θαλάσσια 
περιοχή της Πάρου, περιγράφονται τα εξής είδη μακροφυκών στον κόλπο της 
Νάουσας: Chaetomorpha aerea, Halopteris scoparia, Jania rubens Liagora 
viscida και Ulva lactuca.  
Οι λειμώνες φανερόγαμων ορίζονται ως τύπος οικοτόπου προτεραιότητας στην 
ύμβαση για τη Βιολογική Βιοποικιλότητα (Παράρτημα των προστατευμένων 
ειδών) και την Ευρωπαϊκή Οδηγία «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
και των ειδών χλωρίδας και πανίδας» (92/43/EΟΚ). Σο ενδημικό φανερόγαμο 
Posidonia oceanica αποτελεί ένα από τα 48 είδη θαλάσσιων φυτών της 
Μεσογείου που θεωρούνται ως απειλούμενα .  
Η παρουσία των λειμώνων P.oceanica είναι εκτενής στην παράκτια ζώνη της 
Ελλάδος. Η παρουσία των υποθαλάσσιων λιβαδιών είναι επιβεβαιωμένη στο 
εσωτερικό του κόλπου της Παροικιάς: Επιπλέον επιβεβαιώνεται η παρουσία 
εκτεταμένων λιβαδιών Posidonia στις βορειοδυτικές ακτές της Πάρου γεγονός 
που εν πολλοίς επηρεάζεται από τον υδροδυναμισμό της περιοχής: από τις 
δορυφορικές εικόνες είναι πρόδηλο ότι τα υποθαλάσσια λιβάδια αρχίζουν να 
αναπτύσσονται πλησίον της ακτής και να εκτείνονται σε βάθη μεγαλύτερα των 
20μ. Σέλος στις ακτές νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά του νησιού (Αλυκή, 
Φρυσή Ακτή) είναι διαπιστωμένη η παρουσία φανερόγαμων.  

 
3.9.2 Πανίδα 

Η πανίδα της Πάρου είναι αρκετά μελετημένη όσον αφορά συγκεκριμένες 
ομάδες ασπονδύλων (ισόποδα, χερσαία μαλάκια, ορθόπτερα, Papilionoidea, 
οδοντόγναθα) και σπονδυλοζώων (ορνιθοπανίδα, ερπετοπανίδα). Λιγότερα 
στοιχεία είναι γνωστά για τα μικρά θηλαστικά του νησιού (τρωκτικά, 
χειρόπτερα) και πολλές ομάδες ασπονδύλων.  Αναλυτικότερα: 
1. Αναφέρονται  25 είδη των υπεροικογενειών Papilionoidea και 
Hesperioidea (ημερόβιες πεταλούδες) εκ των οποίων όλα είναι κοινά και πολύ 
διαδεδομένα στον Ελλαδικό χώρο. Η γνωστή στο κοινό Callimorpha 
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quadripunctata, είδος προτεραιότητας στην προστασία με βάση την Οδηγία 
92/43 ΕΕ, είναι νυχτοπεταλούδα, αρκετά διαδεδομένη στην Ελλάδα αλλά με 
στενότοπες βιοτοπικές προτιμήσεις και σπάνια απαντάται στο πληθυσμιακό 
μέγεθος που χαρακτηρίζει το είδος στην ομώνυμη «Κοιλάδα των Πεταλούδων» 
στην Πάρο. Εξ’ ου και ο λόγος ένταξης της συγκεκριμένης περιοχής στο δίκτυο 
ΝΑΣURA 2000. 
2. Αποκλειστικά από τους υγροτόπους της Πάρου (Πεταλούδες, Μάρπησα 
και Μάρμαρα) αναφέρονται  8 είδη Οδοντογνάθων, όλα κοινά στον Ελλαδικό 
χώρο 
3. Όσον αφορά τα ορθόπτερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
στενοενδημικό είδος Poecilimon paros με γνωστή παγκόσμια κατανομή μόνο 
στην Πάρο και στην Νάξο. To μάλλον μεγαλόσωμο αυτό ορθόπτερο 
περιγράφηκε πρόσφατα  από την περιοχή του Αγίου Ηλία – Πάντες κοντά στο 

χωριό «Λεύκες» αλλά πιθανότατα είναι ευρύτερα εξαπλωμένο σε όλους τους 
θαμνότοπους του νησιού.  
4. τενοενδημικά είδη αναφέρονται και στην ομάδα των χερσαίων 
μαλακίων:  η γνωστή παγκόσμια κατανομή  του γυμνοσάλιαγκα Deroceras 
parium περιλαμβάνει μόνο την Πάρο, την Νάξο, την Αμοργό και την Αντίπαρο 
και προφανώς πρόκειται για ενδημικό των Κυκλάδων  
5. τα σπονδυλόζωα  ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σαύρες  Ablepharus 
kitaibelli και Agama stelio με μάλλον ασυνεχή κατανομή στην Ελλάδα καθώς 
και τα σαμιαμίδια Cyrtodactylus kotschyi και Hemidactylus turcicus. το 
νησί αναφέρονται επίσης νερόφιδα (Natrix natrix) και νεροχελώνες (Mauremys 
caspica) που εντοπίζονται αποκλειστικά στους μικρούς υγροτόπους του νησιού. 
την Πάρο υπάρχουν επίσης και χερσαίες χελώνες (Testudo marginata) 
τα σπονδυλόζωα πάλι, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αρπακτικά του 
νησιού και συγκεκριμένα τα γεράκια Falco eleonorae και Falco peregrinus για 
τα οποία τμήμα του νησιού χαρακτηρίστηκε ως «ημαντική περιοχή για τα 
Πουλιά». Οι σπάνιοι αιγαιόγλαροι (Larus audouinii) εντοπίζονται επίσης στην 
περιοχή ενώ ένα ζευγάρι αετού Hieraaetus fasciatus αναπαράγεται πιθανόν 
στην ενδοχώρα της Πάρου . 
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3.10.  Κλιματολογικά στοιχεία 
 

3.10.1. Κλίμα 

Σο κλίμα του νησιού είναι τυπικό κυκλαδίτικο; εύκρατο, ξηρό, με 
ήπιους χειμώνες και λίγες βροχοπτώσεις. Η μέση ετήσια θερμοκρασία 
είναι περίπου 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ, από το Μάιο ως το επτέμβριο, 
η θερμοκρασία ανεβαίνει αρκετά. Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, για 
20-30 μέρες περίπου, τη ζέστη του καλοκαιριού μετριάζουν τα μελτέμια 
(οι "ετήσιες" των αρχαίων), που φυσούν με ένταση 5-7 μποφόρ κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και το βράδυ καταλαγιάζουν. 

 

 

3.10.2. Άνεμοι 

τον Πίνακας 3.10-1 παρατίθενται οι ετήσιες συχνότητες (%) των 
ταχυτήτων και διευθύνσεων των ανέμων του Μ.. της Πάρου για την 
περίοδο 1970-1992. ημειώνεται ότι δεν υπάρχουν νεώτερα στοιχεία 
απο τον μετεωρολογικό σταθμό της Πάρου. Διαπιστώνουμε ότι 
επικρατούν βόρειοι άνεμοι συχνότητας 37.957% με μέγιστη ένταση 5 
Beaufort σε συχνότητα 8.102%. Η μέγιστη συχνότητα των ανέμων 
25.114% εμφανίζεται στα 2 Beaufort. ε αρκετά σημαντική συχνότητα 
απαντώνται οι βορειοανατολικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι. Σέλος 
επισημαίνεται ότι η νηνεμία βρίσκεται σε πολύ μικρή συχνότητα μόλις 
0.174%. 

 

ΒEAUF Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ ΝΗΜΕΜΙΑ άρθροισμα 

0         0.174 0.174 

1 2.277 2.179 0.164 0.339 1.281 0.580 2.847 3.514  13.181 

2 5.901 4.817 0.558 0.952 2.496 2.102 3.175 5.113  25.114 

3 6.711 4.007 0.263 1.423 1.642 2.179 0.920 2.715  19.860 

4 7.729 2.693 0.208 1.577 0.985 1.916 0.328 0.985  16.421 

5 8.102 1.270 0.099 1.347 0.493 1.708 0.208 0.504  13.731 

6 4.784 0.416 0.033 0.985 0.131 0.909 0.109 0.274  7.641 

7 2.004 0.120 0.11 0.493 0.088 0.197 0.033 0.088  3.034 

8 0.383 0.055 0.000 0.208 0.011 0.022 0.011 0.011  0.701 

9 0.055 0.022 0.000 0.044 0.000 0.000 0.000 0.000  0.121 

10 0.011 0.000 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000  0.022 

>11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 
Άθροισμα 37.957 15.57 1.33 7.379 7.127 9.613 7.631 13.20 0.174 100.000 

Πίνακας 3.10-1: Eτήσιες συχνότητες (%) των ανέμων του Μ.. της Πάρου 1970-1992 

Διεύθυνση 

Ανέμου 

Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ Ποσοστό 

Νηνεμίας 

υχνότητα 

Εμφάνισης (%) 

37.957 15.57 1.33 7.379 7.127 9.613 7.631 13.20 0.174 

Πίνακας 3.10-2: Διεύθυνση και συχνότητα Ανέμων στην Πάρο 

3.10.3. Θερμοκρασία – Τγρασία 

τον Πίνακας 3.10-3 δίδονται οι μέσες θερμοκρασίες αέρος για την 
Πάρο για κάθε μήνα στην περίοδο 1970-1992. Από τα μετεωρολογικά 
στοιχεία φαίνεται ότι οι ψυχρότεροι μήνες είναι ο Ιανουάριος και ο 
Υεβρουάριος με μέση θερμοκρασία 11.2°C ενώ οι θερμότεροι μήνες 
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είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος με μέση θερμοκρασία 25.5°C και 
24.9°C αντίστοιχα.  
Η μέση μέγιστη θερμοκρασία του Ιανουαρίου είναι 14.7°C, του Ιουλίου 
αντίστοιχα είναι 29.5°C και του Αυγούστου 29.3°C. Η μέση ελάχιστη 
θερμοκρασία του Υεβρουαρίου είναι 8.0°C, ενώ των μηνών Ιουλίου και 
Αυγούστου είναι 20.0°C και 19.8°C αντίστοιχα. Οι απολύτως μέγιστες 
θερμοκρασίες για το μήνα Ιανουάριο είναι 22.9°C, ενώ για τον Ιούλιο 
και Αύγουστο είναι 37.4°C και 38.8°C αντίστοιχα. Οι απολύτως 
ελάχιστες θερμοκρασίες για τους μήνες Ιανουάριο και Υεβρουάριο είναι 
-1.0°C, ενώ για τον Ιούλιο και Αύγουστο είναι 11.6°C και 14.1°C 
αντίστοιχα.  

 

 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α  O Ν Δ 

Μέζη θεπμοκπαζία 11,2 11,2 12,8 16,1 19,7 23,9 25,5 24,9 22,5 19 15,3 12,3 

Μέζη Μέγιζηη 14,7 15 17,1 20,7 24,1 28,3 29,5 29,3 27,4 23,7 19,4 15,9 

Μέζη Δλάσιζηη 8,1 8,0 9,0 11,2 13,8 17,4 20 19,8 17,7 14,9 12,0 9,2 

Απολύηυρ Μέγιζηη 22,9 25,1 27,3 31,1 34,2 38,8 37,4 38,8 36,9 34,0 31,1 24,4 

Απολύηυρ Δλάσιζηη -1,0 -1,0 0,7 4,3 6,2 10,8 11,6 14,1 10,8 5,5 3,6 2,1 

Πίνακας 3.10-3: Μέσες θερμοκρασίες αέρος της Πάρου (οC) 

Σέλος στον Πίνακας 3.10-4  παρατίθονται οι μέσες τιμές σχετικής 
μηνιαίας υγρασίας για την περίοδο 1970-1992. 

 

 I Φ M A M I I A  O N Δ Έηος 

τεηική Τγραζία 72,6 71,1 71,7 66,9 65,7 63,3 64 66,7 68 71,7 73,4 74,9 69,16 

Πίνακας 3.10-4: Μηνιαίες τιμές σχετικής υγρασίας Πάρου (%) 

 

3.10.4. Βροχοπτώσεις 

Ο Πίνακας 3.10-5 παρουσιάζει το μέσο μηνιαίο σύνολο και μέγιστο 
ύψος βροχής 24ώρου για την περίοδο 1970-1992 όπως αποτυπώθηκε 
στον Μ. της Πάρου. Όπως προκύπτει από τον πίνακα οι ξηρότεροι 
μήνες είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος με ύψος βροχής 0.5mm, ενώ ο 
Δεκέμβριος είναι ο υγρότερος με ύψος βροχής 95.3mm. Η μέγιστη 
βροχόπτωση στη διάρκεια του Ιουλίου (βροχή εικοσιτετραώρου) ήταν 4.0 
mm, ενώ του Ιανουαρίου 112.8 mm. 

  

Τέηος Ι Φ M A M I I A  O N Δ Έηος 

ύνολο 85,2 61,3 55,0 22,8 6,6 0,9 0,5 0,5 7,6 41,8 60,4 95,3 437,9 

Μέγιζηο ύυος 

24ώροσ 

112,8 46,4 44,8 30,3 14,5 4,2 4,0 4,8 42,8 79,9 41,6 60,2 112,8 

Πίνακας 3.10-5: Ύυος βροτής (mm)  (Μ.. Πάροσ) 

 

3.10.5. Λοιπά καιρικά φαινόμενα 

Υαινόμενα όπως το χαλάζι, η ομίχλη και το χιόνι θεωρούνται σπάνια για 
την Πάρο. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο παρατηρούνται οι 
περισσότερες ημέρες με χαλάζι (0.4 ημέρες) ενώ από τον Απρίλιο ως τον 
επτέμβριο και Νοέμβριο δεν παρατηρούνται ημέρες με χαλάζι (0.0 
ημέρες). Όσον αφορά το χιόνι, τον Υεβρουάριο χιονίζει κατά μέσο όρο 
0.2 ημέρες, τον Μάρτιο 0.1 ημέρες ενώ δεν χιονίζει καθόλου από τον 
Απρίλιο ως τον Ιανουάριο. Σέλος ο Μάρτιος θεωρείται ο μήνας με τις 
περισσότερες ομιχλώδεις ημέρες (0.2 ημέρες), ενώ οι μήνες Ιανουάριος, 
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Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Οκτώβριος δεν παρουσιάζουν 
ομιχλώδεις ημέρες. 
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3.11.    Ωκεανογραφικά  στοιχεία 
 

3.11.1. τοιχεία κυματικού κλίματος της ευρύτερης περιοχής 

τατιστικά κυματικά δεδομένα, που προέρχονται από οπτικές παρατηρήσεις 
από πλοία στα πλαίσια συνήθων πλόων τους και αφορούν συνθήκες ανοιχτής 
θάλασσας (μακριά από τις ακτές) έχουν συλλέγει και παρουσιάζονται στην 
Έκδοση «Άτλας Ανέμου και Κύματος Βορειοανατολικής Μεσογείου 
Θαλάσσης», που εκπονήθηκε από το Ε.Μ. Πολυτεχνείο, τον Ιούνιο 1992. 
 

ύμφωνα με τα στοιχεία παρατηρήσεων ύψους κύματος από τη θαλάσσια 
περιοχή βόρεια  των νήσων Πάρου και Νάξου (1046 παρατηρήσεις), 
εμφανίζονται : 

 Κυματισμός από βόρεια κατεύθυνση με ετήσια συχνότητα 38%, 
 Κυματισμός από βορειοδυτική κατεύθυνση με ετήσια συχνότητα 20%, 
 Κυματισμός από νότια κατεύθυνση με ετήσια συχνότητα περίπου 10%, 
 Κυματισμός από τις υπόλοιπες κύριες κατευθύνσεις με ετήσια 

συχνότητα μικρότερη από 8% ανά κατεύθυνση, 
 Κυματισμός από ακαθόριστη κατεύθυνση με ετήσια συχνότητα 7%. 

 

Σο μέσο ύψος των παρατηρούμενων κυμάτων στην ίδια περιοχή είναι από : 
 βόρεια κατεύθυνση 1.2 m, 
 βορειοδυτική και βορειοανατολική κατεύθυνση 1.1 m, 
 δυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση 1.0 m,  
 ανατολική και νότια κατεύθυνση 0.9 m και, 
 νοτιοδυτική κατεύθυνση 0.8 m. 

 

Σο μέσο ύψος των παρατηρούμενων κυμάτων, ανεξάρτητα από κατεύθυνση 
προέλευσης, υπολογίζεται μεγαλύτερο από 0.9 m. 
Κύματα με ύψος μικρότερο από 1.0 m παρατηρούνται με ετήσια συχνότητα 
περίπου 65%, και με ύψος μικρότερο από 2.0 m με ετήσια συχνότητα 
περίπου 90%. 
Κύματα με ύψος μεγαλύτερο από 3.0 m παρατηρούνται με ετήσια συχνότητα 
μικρότερη από 3%. 
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3.11.2. Παλίρροιες 

Για την εκτίμηση των μεγεθών παλίρροιας χρησιμοποιείται το γειτνιάζων στην 
υπό έλεγχο θέση παλιρροιόμετρο - παλιρροιογράφος Ερμούπολης ύρου, 
αφού η Πάρος δεν διαθέτει τέτοιο εξοπλισμό.  
το τεύχος της Ωκεανογραφικής Μελέτης «τοιχεία Παλίρροιας Ελληνικών 
Λιμένων», 4η Έκδοση, 1991, της Τδρογραφικής Τπηρεσίας του Π.Ν., σελ. 66-
67, περιέχονται τα εξής στατιστικά στοιχεία μεταβολής στάθμης θάλασσας, 
από τις μετρήσεις με παλιρροιότερο και παλιρροιογράφο στο λιμάνι της 
Ερμούπολης ύρου: 

  

ΣΟΙΥΕΙΑ   

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ 

(ζε μ) 

ΣΑΘΜΟ ΜΕΣΡΗΕΩΝ 

ΛΙΜΑΝΙ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ 

Ν. ΤΡΟΤ 

Μέγιζηο εύπορ 0.32 

Μέζο εύπορ 0.05 

Δλάσιζηο εύπορ 0.01 

Δπάλλαξη 1.00 

Ττομεηπική διαθοπά 

μεηαξύ μέγιζηηρ  πλήμμηρ 

και μέζηρ ζηάθμηρ  

θάλαζζαρ 

 

0.48 

Ττομεηπική διαθοπά 

μεηαξύ μέζηρ ζηάθμηρ 

θάλαζζαρ και καηώηαηηρ 

πησίαρ 

 

0.52 

 
 
 

3.12.   Τθιζηαμένη καηάζηαζη ρύπανζης ζηην περιοτή ενδιαθέρονηος –  
Περιβαλλονηικές Πιέζεις 

 
 

3.12.1. Τφιστάμενη κατάσταση ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Οι κυριότεροι αέριοι ρύποι με ανθρωπογενή προέλευση που ενδιαφέρουν μια 
περιοχή είναι οι ρύποι που προέρχονται από την κυκλοφορία των οχημάτων 
και από τις καύσεις θέρμανσης κατοικιών ή από καύσεις σε βιομηχανίες (το 
μονοξείδιο του άνθρακα CO, άνθρακες VOC, τα οξείδια του αζώτου ΝΟχ, το 
διοξείδιο του θείου SO2 και τα αιωρούμενα σωματίδια PM όπως σκόνη,καπνός 
κ.λ.π). 
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην 
περιοχή μελέτης αλλά  η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας  δεν είναι σημαντική.  
Οι κύριες πηγές ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι: 

 Η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της  περιοχής.  

 Οι καύσεις για θέρμανση που περιλαμβάνουν της κεντρικές και ατομικές 
θερμάνσεις. Οι εκπομπές από τις καύσεις εξαρτώνται από τη διάρκεια και 
δριμύτητα του χειμώνα και το είδος των καύσιμων που χρησιμοποιούνται. 
Οι εκπομπές στην ευρύτερη περιοχή του έργου προέρχονται των 
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κατοικιών των οικισμών. Οι εκπομπές αυτές περιέχουν κυρίως CO2, CO 
και SO2.  

 

 

3.12.2. Τφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος   

Η ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του έργου είναι τουριστική με 
ανεπτυγμένη τουριστική δραστηριότητα και υποδόμες. Οι κυριότερες πηγές 
θορύβου στην περιοχή μελέτης είναι: 
- H κυκλοφορία στο παρακείμενο οδικό δίκτυο 
- Η φυσική κίνηση των κυμάτων της θάλασσας 

- Οι παραλίες λουομένων δυτικά και ανατολικά του έργου 
- Η διακίνηση των αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής στην θαλάσσια 

περιοχή του έργου 
- Η δραστηριότητα του οικισμού της Αλυκής 
Σα υφιστάμενα επίπεδα θορύβου στην περιοχή δεν είναι υψηλά και 
κυμαίνονται μεταξύ 50-60dB(A) κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Σην 
χειμερινή περίοδο που η τουριστική κίνηση είναι περιορισμένη, τα επίπεδα 
θορύβου κυμαίνονται μεταξύ 40-50 dΒ(Α). 

 

 

3.12.3. Τφιστάμενη κατάσταση εδάφους  

την  άμεση του έργου περιοχή δεν υφίστανται σημαντικές πιέσεις στο έδαφος 
καθώς δεν έχουν εντοπιστεί και χαρτογραφηθεί ορυκτοί πόροι. Όσον αφορά 
στην ποιότητα του εδάφους δεν υπάρχουν στοιχεία και μετρήσεις για 
οποιαδήποτε ποσοτική εκτίμηση της ρύπανσης. Εκτιμάται ότι στην ευρύτερη 
περιοχή ενδεχομένως  το έδαφος είναι επιβαρυμένο από την υπεδάφια 
διάθεση αστικών αποβλήτων (μέσω απορροφητικών βόθρων)  την διάθεση 
απόβλητων που προέρχονται από κτηνοτροφικές  και μεταποιητικές μονάδες 
και των διηθήσεων και κατακρατήσεων από το έδαφος ουσιών από τα 
λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα των καλλιεργειών. 

 

 

3.12.4. Τφιστάμενη κατάσταση θαλάσσιου περιβάλλοντος   

ε ότι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση από πλευράς ρύπανσης των 
θαλασσίων υδάτων στην περιοχή ενδιαφέροντος, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία 
που να την περιγράφουν.  Για το λόγο αυτό, η προσέγγιση των ανθρωπογενών 
επιπτώσεων, μπορεί να γίνει μόνο με θεωρητικές αναλύσεις και βάσει των 
υφιστάμενων και εν δυνάμει δραστηριοτήτων.  
 

Σο θαλάσσιο περιβάλλον στην περιοχή μελέτης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο 
οικολογικό ενδιαφέρον διάφορο των λοιπών ακτών του νησιού. Οι κυριότερες 
υφιστάμενες πηγές ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή 
ενδιαφέροντος είναι : 

 

 Η λιμενική χρήση  
 Η δραστηριότητα του οικισμού της Αλυκής 
 Συχόν παράνομη εκβολή αποχετευτικών αγωγών λυμάτων .  

 

Πιο συγκεκριμένα από την παρούσα χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων η 
επιβάρυνση  του θαλάσσιου περιβάλλοντος συνίσταται στα ακόλουθα: 

  
3.12.4.1.  Λύματα και υγρά απόβλητα των πλοίων    

Ρύποι αυτού του τύπου, εισάγονται στο αλιευτικό καταφύγιο της Αλυκής 
κυρίως από την λιμενική χρήση και προέρχονται από διαρροές 
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πετρελαιοειδών, διαρροή από εκκένωση λυμάτων κ.λ.π. 
Η ρύπανση  του θαλάσσιου περιβάλλοντος εκ λυμάτων και αποβλήτων 
προκαλείται συνήθως από:   

 Σους χώρους υγιεινής των σκαφών που λειτουργούν με χειροκίνητες 
ή ηλεκτροκίνητες αντλίες που απομακρύνουν κατά βούληση ή κατ’ 
αυτοματοποιημένο τρόπο τα λύματα στην θάλασσα.  

 Σην χρήση των κουζινών των σκαφών όπου παράγονται απόβλητα 
που εμπεριέχουν απορρυπαντικά, λίπη και εν γένει μικρό οργανικό φορτίο. 
Ο έλεγχος των αποβλήτων αυτών είναι εύκολος στις περιπτώσεις που τα 
σκάφη είναι εφοδιασμένα με δεξαμενές συλλογής, εξοπλισμός που έχει 
καταστεί πλέον υποχρεωτικός σε όλα τα σύγχρονα θαλαμηγά και η ύπαρξή 
του επιβάλλεται ως προϋπόθεση εισόδου τους σε όλους τους οργανωμένους 

λιμένες σκαφών της Μεσογείου. 

 Σην εκκένωση της σεντίνας των σκαφών αναψυχής που γίνεται 
ορισμένες φορές, παραβατικά, μέσα στα λιμάνια αφού τελειώσουν οι 
διαδικασίες πρόσδεσης. Οι επιπτώσεις από τα απόβλητα αυτά δεν είναι εν 
γένει σοβαρές και αφορούν κυρίως σε οπτική ρύπανση των υδάτων, ενίοτε 
δε εμφανίζεται κηλίδα στην επιφάνεια η οποία συνήθως σε πολύ μικρό 
χρόνο εξαφανίζεται. Παρά ταύτα επειδή ο χρόνος και τόπος εκκένωσης των 
σεντινών είναι ελεγχόμενος, το πρόβλημα αυτό μπορεί εύκολα να 
αντιμετωπισθεί σε οργανωμένους λιμένες. 

 

3.12.4.2. Διαρροές μηχανών σκαφών  
Κατά τη λειτουργία δίχρονων μηχανών εσωτερικής καύσης, που 
χρησιμοποιούν ορυκτέλαια με καύσιμο για την λίπανσή τους, μέρος των 
λιπαντικών μπορεί να διαρρέυσει αναπόφευκτα στο θαλάσσιο αποδέκτη. ε 
τύπους σκαφών προ του 1972, οι διαρροές αυτές απολήγουν στην θάλασσα. 
Σα σκάφη κατασκευής από το 1972 και μετά, ανακυκλώνουν τα 
διαρρεύσαντα λιπαντικά μέσα στο θάλαμο καύσης. Σο πρόβλημα σε κάθε 
περίπτωση επιδεινώνεται σε χαμηλές στροφές και με συνθήκες αρρύθμιστης 
μηχανής, με αποτέλεσμα τη ρύπανση των λιμένων ή των μικρών 
προστατευμένων όρμων, όπου αναγκαστικά χρησιμοποιούνται μικρές 
ταχύτητες.  
Άλλη πηγή ρύπανσης αποτελούν τα άκαυστα καύσιμα που διαφεύγουν από 
τον κύλινδρο της καύσης της μηχανής και εξέρχονται από τη βυθισμένη 
εξάτμιση στον υδάτινο αποδέκτη. Σέλος ποσότητα καυσίμου μπορεί να 
διαρρεύσει στη λιμενολεκάνη και κατά την διάρκεια του ανεφοδιασμού των 
σκαφών.  

 

3.12.4.3. Διάλυση υφαλοχρωμάτων  
Οι αντιαποθετικές βαφές, που εφαρμόζονται στα ύφαλα των σκαφών, 
περιέχουν τοξικές ουσίες όπως πολυχλωριωμένα διφαινύλια  (PCB’s) ή TBT 
υδραργύρου και αρσενικού. Σα PCB’s λόγω της λιποδιαλυτότητάς τους 
δύναται να συσσωρευτούν στους λιπαρούς ιστούς των θαλάσσιων 
οργανισμών. Η τοξικότητα των PCB’s είναι σχετικά μικρή, αλλά οι χρόνιες 
επιπτώσεις στους υποθαλάσσιους πληθυσμούς είναι σημαντικές καθώς η 
συγκέντρωσή τους δρα προσθετικά, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη 
διαφόρων οργανισμών και ελαττώνοντας την ταχύτητα  φωτοσύνθεσης του 
φυτοπλαγκτού. ημειώνεται ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας, 
δημιουργούνται νέα υφαλοχρώματα με μικρότερη συγκέντρωση τοξικών 
ουσιών και ως εκ τούτου αναμένεται με την πάροδο των ετών μείωση των 
διαλελυμένων ποσοτήτων PCB στο θαλασσινό νερό. 
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3.12.4.4. Επ’ αγκύρα παραμονή  
Η επ’ αγκύρα παραμονή, μπορεί να θεωρηθεί ότι προκαλεί επιπτώσεις, 
καθόσον συναρτάται αναπόφευκτα με σύρση της άγκυρας του πλοίου εντός 
του επιφανειακού υποστρώματος.  Σο «ξέσυρμα της άγκυρας» μέχρι την 
στερέωσή της, διαταράσσει και καταστρέφει τις βενθικές κοινωνίες. Η 
διαδικασία αυτή είναι επιζήμια στην χλωρίδα και πανίδα δεδομένου 
μάλιστα και του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα της.  
 

3.12.4.5. Στερεά απόβλητα    
Κατά τη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου, είναι πιθανό ποσότητες 
στερεών απορριμμάτων να καταλήξουν στα νερά της λιμενολεκάνης. 
Πρόκειται κυρίως για στερεά απορρίμματα οικιακού τύπου, τα οποία είτε 
προέρχονται από δραστηριότητες του πέριξ χερσαίου χώρου, είτε από τους 

επιβαίνοντες των ελλιμενιζόμενων σκαφών κατά την διάρκεια του ταξιδιού 
τους (π.χ. αποτσίγαρα, υλικά συσκευασίας, χαρτοπετσέτες κ.λ.π.). 
 

3.12.4.6. Αλιευτική δραστηριότητα  
υνήθης πηγή ρύπανσης από την αλιευτική δραστηριότητα αποτελούν 
νεκρά ψάρια απορριπτόμενα κατά την διαλογή των αλιευμάτων. Σα 
ακατάλληλα προς χρήση ψάρια συνήθως καταλήγουν από τους αλιείς στο 
θαλάσσιο αποδέκτη. 
Πέραν από το καταφανές αισθητικό πρόβλημα της εικόνας των στερεών 
αποβλήτων και νεκρών ψαριών στην θαλάσσια επιφάνεια, πρόσθετες 
επιπτώσεις δημιουργούνται εκ του γεγονότος ότι για την διαδικασία 
αποσύνθεσης των νεκρών ψαριών και λοιπών βιοαποικοδομήσιμων στερεών 
υλικών απαιτείται η κατανάλωση οξυγόνου. Εάν η αποικοδομούμενη 
ποσότητα ξεπεράσει την φέρουσα ικανότητα διάλυσης του εν λόγω 
οικοσυστήματος τότε μπορούν να δημιουργηθούν ανοξικές συνθήκες. Η 
δημιουργία ανοξικών συνθήκών θα επηρεάσει την δυνατότητα επιβίωσης των 
έμβιων οργανισμών μειώνοντας σημαντικά την βιοποικιλότητα.  
Σο φαινόμενο αυτό αμβλύνεται μόνο από τη συχνή ανανέωση των υδάτων 
δια μέσου των ρευμάτων, δραστηριότητα που λειτουργεί σαν ανασταλτικός 
παράγοντας στην δημιουργία ανοξικών συνθηκών. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
η παρουσία στερεών αποβλήτων και νεκρών ψαριών οπωσδήποτε δημιουργεί 
πρόβλημα και στο αισθητικό περιβάλλον. 

 

 

3.12.4.7. Άλλοι ρύποι    
Ρύποι που εισάγονται στο υπό εξέταση θαλάσσιο περιβάλλον από υπόλοιπες 
δραστηριότητες είναι: 
-  Θρεπτικά συστατικά, η φυσική παρουσία των οποίων οφείλεται κυρίως 
στην αποσύνθεση των οργανικών υλών και μπορεί οδηγήσει στο φαινόμενο 
του ευτροφισμού.  
- Οργανικές ενώσεις προερχόμενες κυρίως από παράνομη εκβολή των 
αστικών αποβλήτων στον θαλάσσιο αποδέκτη. Η αποικοδόμηση των ενώσεων 
αυτών μπορεί να οδηγήσει στα ως άνω ανοξικά φαινόμενα.                                      

 

3.12.4.8. Ποιότητα νερών κολύμβησης 
Σο εθελοντικό πρόγραμμα «Γαλάζιες ημαίες» ξεκίνησε πιλοτικά για πρώτη 
φορά στη Γαλλία, το 1985, αλλά η ουσιαστική έναρξή του ήταν την 5η 
Ιουνίου 1987, διεθνή ημέρα Περιβάλλοντος, οπότε και παρουσιάστηκε στο 
υμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως «πρωτότυπη 
Περιβαλλοντική Δράση για ακτές με μεγάλο αριθμό λουομένων».  
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Από το 2000 συμμετέχουν στο εθελοντικό αυτό πρόγραμμα 49 σήμερα 
χώρες από όλες σχεδόν τις ηπείρους, και ο υπεύθυνος διεθνώς χειριστής του 
Προγράμματος, το Fee (Foundation for Environmental Education: Ίδρυμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με τους υντονιστές των 
χωρών μελών του, αναμορφώνει κατά καιρούς τα κριτήρια βράβευσης, 
καθιστώντας συνεχώς αυστηρότερη την εφαρμογή τους, με στόχο τη 
βελτίωση, για τους επισκέπτες, των συνθηκών στις ακτές και μαρίνες που 
βραβεύονται.  
Όσον αφορά το αλιευτικό καταφύγιο της Αλυκής, σημειώνεται ότι δεν έχει 
πραγματοποιηθεί στην άμεση περιοχή κάποια δειγματοληψία. Η εξαιρετική 
ποιότητα όμως των ακτών τόσο στα ανάντη όσο και στα κατάντη καθώς και 
από επί τόπου παρατηρήσεις στο σημείο ενδιαφέροντος καταλήγουμε ότι η 
ποιότητα των νερών κολύμβησης είναι άριστη. 

 

Εικόνα 3.12-1:Ποιότητα των υδάατων κολύμβησης στην ευρύτερη περιοχή του όρμου της 

Αλυκής(Πηγή:Ειδική Γραμματεία των Τδάτων) 



ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ  

ΑΛΙΕΤΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΥΤΓΙΟΤ ΑΛΤΚΗ ΠΑΡΟΤ 
 

ΚΟΚΟΡΟΜΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟ / ΓΕΩΛΟΓΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ / ελίδα 39 

4. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

4.1. Γενικά 

Σα κύρια λιμενικά έργα στον όρμο της Αλυκής είναι ένας μόλος από λιθορριπές 
στο νότιο άκρο του όρμου και μια κεντρική προβλήτα. το ενδιάμεσο 
παραλιακό μέτωπο έχουν δημιουργηθεί κάποια μικρότερα έργα για την 
εξυπηρέτηση των αλιέων τα σκάφη των οποίων παραμένουν ως επί το πλείστον 
αρόδο στη «σκιά» του εγκάρσιου προβλήτα.  
Αναλυτικότερα τα υπό μελέτη υφιστάμενα έργα λιμενικών εγκαταστάσεων στο 
αλιευτικό καταφύγιο Αλυκής από νότο προς βορρά είναι τα ακόλουθα: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.2. Ημικυκλική λεκάνη νοτίου άκρου όρμου Αλυκής 

το νότιο άκρο του όρμου Αλυκής στις φυσικές εγκολπώσεις της βραχώδους 
ακτογραμμής  έχει δημιουργηθεί ημικυκλική λεκάνη με κρηπίδωμα στην 
οποία προσδένουν αλιευτικά σκάφη. H κύρια εγκόλπωση έχει μήκος περί τα 
50μ. 

4.3. Εγκάρσιος μόλος 

ε απόσταση 80μ. περίπου προς ΒΑ από την προαναφερθείσα κυκλική λεκάνη 
υφίσταται μόλος μήκους 130μ. και πλάτους 15μ. από φυσικούς ογκόλιθους. Ο 
συγκεκριμένος μόλος έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να προστατεύει την 

Ημικυκλική 
λεκάνη 

Εγκάρσιος 

μόλος 
Βραχίονες 

Μικρή 
Προβλήτα 

Κεντρική 

«Μεγάλη» 
προβλήτα 

Εικόνα 4.1-1:Περιγραφή υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην Αλυκή, Πάρου 

Παραλία 

«Πίσω 
Αλυκής» 

Παραλία  
«Αλυκής» 
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θαλάσσια περιοχή του όρμου Αλυκής από τους κυματισμούς που προέρχονται 
από Νότιους ανέμους. 
 

4.4. Εγκάρσιοι βραχίονες 

Νοτίως του εγκάρσιου μόλου υφίσταται αριθμός από εγκάρσιους βραχίονες για 
την πρόσδεση αλιευτικών και αποεπιβιβάση των αλιέων, μήκους 2-3μ. 
δημιουργημένων με λάξευση και επανατοποθέτηση των φυσικών ογκολίθων της 
βραχώδους ακτογραμμής 

 

4.5. Προβλήτες  και παραλιακά κρηπιδώματα  

Παραλιακό κρηπίδωμα από τεχνητούς ογκολίθους μήκους 150μ. και πλάτους 
που κυμαίνεται από 10 έως 3,5μ. που εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της 
περιοχής. 
τη μέση περίπου του παραλιακού κρηπιδώματος υπάρχει μικρή τετραγωνική 
προβλήτα μήκους 5μ. και πλάτους 5μ. 
Σο παραλιακό κρηπίδωμα καταλήγει σε μικρή λιμενολεκάνη με περιμετρική 
κρηπίδωση.  
τη νότια πλευρά του παραλιακού κρηπιδώματος βρίσκεται η κύρια προβλήτα 
του όρμου της Αλυκής («μεγάλη» προβλήτα) μήκους 30 περίπου μέτρων και 
πλάτους 12 μ.  
Σόσο το παραλιακό κρηπίδωμα όσο και οι προβλήτες καταλαμβάνονται σε 
μεγάλο μέρος της επιφανείας τους από τραπεζοκαθίσματα των παρακείμενων 
καταστημάτων ενδιαίτησης. 

 

 
 4.6    Μελλοντικά έργα 

Σα βάθη στον ορμό της Αλυκής είναι πολύ μικρά (περίπου -2μ.) με 
αποτέλεσμα τα μεγαλύτερα σκάφη να μην έχουν χερσαία  εξυπηρέτηση και να 
αγκυροβολούν στα  ανοιχτά του ορμού της Αλυκής. Ωστόσο αξίζει να 
σημειωθεί ότι προβλεπεται  βελτίωση με νέα έργα τα οποία βρίσκονται σε φάση 
δημοπράτησης. Σα νέα έργα περιλαμβάνουν κατασκευή ενιαίου παραλιακού 
μετώπου καθώς και επέκταση του προσήνεμου μόλου της Αλυκής. 
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5. ΕΚΣΙΜΗΗ  ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ 

5.1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Η περιβαλλοντική προσέγγιση της λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου της 
Αλυκής έγινε με άξονα τις εξής κατευθύνσεις: 

ι. Εξέταση περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να 
επηρεάσουν τους τομείς  ευαισθησίας φυσικού περιβάλλοντος, 
εδαφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, μετεωρολογικών, 
ωκεανογραφικών και υδρολογικών συνθηκών, αισθητικών και 
πολιτιστικών αξιών. 

ιι. Διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στα οικοσυστήματα, 
στην χλωρίδα/πανίδα, στα ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά της 
θαλάσσιας μάζας, στην μορφολογία της παράκτιας ζώνης, στο δομημένο 
περιβάλλον, στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής, στην 
αισθητική, στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. 

 

5.2. ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΜΟΡΥΟΛΟΓΙΑ, ΣΟ ΣΟΠΙΟ ΚΑΙ ΣΟ  ΈΔΑΥΟ 

5.2.1. Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την λειτουργία 

Η δημιουργία του αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής έχει επηρεάσει την 
μορφολογία του πυθμένα της περιοχής στην περιοχή των έργων.  
Ο πυθμένας της περιοχής έμπροσθεν των έργων δεν διατηρεί σε μεγάλο βαθμό, 
τα φυσικά μορφολογικά ή βιολογικά (από απόψεως χλωρίδας και πανίδας) 
χαρακτηριστικά του, αφού υπόκειται σε διαρκή αναμόχλευση από τις άγκυρες 
των ναυλοχούντων σκαφών.  
Δεδομένου ότι κάποια από τα υφιστάμενα έργα υπάρχουν από δεκαετιών και 
έχουν πλέον ενσωματωθεί στο περιβάλλον, περαιτέρω επιπτώσεις στη 
μορφολογία της περιοχής δεν θα υπάρξουν σε αυτή φάση λειτουργίας του 
έργου.  
Οι όποιες αλλαγές όπως αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν ήδη συντελεστεί και 
είναι οριστικές 
 

5.2.2. Εκτίμηση των επιπτώσεων από την λειτουργία του λιμένα στη μορφολογία των 
 παρακείμενων ακτών. 
          Η παραλία της Πίσω Αλυκής βρίσκεται νότια του κεντρικού οικισμού της 
 Αλυκής και όπισθεν της κρηπιδωμένης ημικυκλικής λέκανης. Σο μήκος της 
 παραλίας είναι γύρω στα 350μ. ενώ το μέσο πλάτος των ακτών είναι γύρω στα 
 27μ. Ο προσανατολισμός της παραλίας είναι προς τα νότια. 
 Η παραλία αποτελείται κυρίως από άμμο, βότσαλα καθώς και αρμυρίκια. 
 Η παραλία της Αλυκής βρίσκεται εμπρόσθεν του ομώνυμου οικισμού. Έχει 
 μήκος γύρω στα 240μ. και μέσο πλάτος 15 μ. Ο προσανατολισμός της 
 παραλίας είναι προς τα νοτιοδυτικά. Η παραλία είναι φυσικά προστατευμένη 
 από τους ανέμος και τα έντονα θαλάσσια ρεύματα και αποτελείται κυρίως από 
 χοντρή άμμο. 
 Η λειτουργεία του αλιευτικού καταφυγίου της Αλυκής δεν φαίνεται να έχει 
 επηρεάσει την μορφολογία των ακτών της Αλυκής και της Πίσω Αλυκής, αφού 
 δεν έχουν υπάρξει αναφορές η παρατηρήσεις για φαινόμενα διάβρωσης των 
 παραλιών απο την χρήση του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου. 
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5.3 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ 

5.3.1. Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την λειτουργία 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σε σχέση με την σημερινή κατάσταση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς από τη λειτουργία των υφιστάμενων έργων δεν 
εισάγονται πηγές αέριας ρύπανσης στην ατμόσφαιρα.  
Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία των έργων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας 
εστιάζονται σε δύο παράγοντες: την εκπομπή αέριων ρύπων από την διακίνηση 
οχημάτων και μηχανοκίνητων σκαφών 
Οι επιπτώσεις στον αέρα από τη λειτουργία των υφιστάμενων λιμενικών 
εγκαταστάσεων του αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής ήταν ούτως ή άλλως 
περιορισμένες και εντός των αποδεκτών ορίων. Αυτό οφείλεται κυρίως στα 
ακόλουθα:  

i. Οι επικρατούντες άνεμοι και η ανυπαρξία περίκλειστων χώρων 
συντελούν στην πλήρη διασπορά των όποιων αερίων ρύπων. 

ii. Οι εκπομπές αέριων ρύπων των σκαφών, οφείλονται κυρίως στην καύση 
του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την κίνησή τους. 
Φαρακτηριστικό των εκπομπών αυτών είναι ότι εκλύονται κατά την 
φάση του είσπλου και έκπλου αλλά όχι του ελλιμενισμού 

iii. Η κίνηση οχημάτων που επισκέπτονται το αλιευτικό καταφύγιο είναι 
εξαιρετικά περιορισμένη σε σχέση σε σχέση με τον αριθμό των 
οχημάτων που προσεγγίζουν την περιοχή για τουριστικές 
δραστηριότητες. 

5.4 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΑ ΕΠΙΥΑΝΕΙΑΚΑ Η ΤΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΟ 
ΘΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

5.4.1. Επιπτώσεις κατά την λειτουργία   

Δεν αναμένονται πρόσθετες επιπτώσεις, σε σχέση με την υφιστάμενη 
κατάσταση στη φάση λειτουργίας των έργων.  
Όπως προαναφέρθηκε (Κεφ 3.12.4) η ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος 
από τη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στα 
λύματα και τα υγρά απόβλητα των πλοίων, στις αντιαποθετικές βαφές που 
εφαρμόζονται στα ύφαλα των σκαφών και οι οποίες περιέχουν τοξικές ουσίες 
(PCB’s, TBT υδραργύρου και αρσενικού), σε διαρροές των μηχανών των 
σκαφών και ποσότητες στερεών απορριμμάτων (νεκρά ψάρια προερχόμενα από 
την διαλογή των αλιευμάτων, πλαστικά μπουκάλια, αποτσίγαρα, πλαστικές 
σακούλες κλπ.), 
Οι ως άνω μορφές ρύπανσης θα εξακολουθούν προφανώς να επιβαρύνουν το 

θαλάσσιο περιβάλλον, πλην όμως με την εφαρμογή των μέτρων του Κεφαλαίου 
6, οι αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να αμβλυνθούν σημαντικά, η όποια δε 
προσωρινή περιβαλλοντική υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι 
αναστρέψιμη. 

 

5.5 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΔΑ 

5.5.1. Επιπτώσεις κατά την λειτουργία 

Η χερσαία χλωρίδα, λόγω της περιοχής που χωροθετούνται τα προτεινόμενα 
έργα (περιοχή υφιστάμενου λιμένα) είναι ανύπαρκτη και δεν αναμένονται 
επιπτώσεις.  
Όσον αφορά στη θαλάσσια χλωρίδα, η διαρκή αναμόχλευση από τις άγκυρες 
των ναυλοχούντων σκαφών έχει επηρεάσει το φυσικό φυτοβένθος όμως έχει 
πλέον έχει αποκατασταθεί η ισορροπία στην περιοχή και δεν αναμένονται 
επιπτώσεις. 
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5.6 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΠΑΝΙΔΑ 

5.6.1. Επιπτώσεις κατά την λειτουργία 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση κατά την 
φάση λειτουργίας των έργων.  
Όσον αφορά στην χερσαία πανίδα, τα είδη που υπάρχουν στην άμεση περιοχή 
του λιμενίσκου, είναι κυρίως ανθρωπόφιλα και έχουν κατορθώσει να 
συνυπάρξουν με τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του και συνεπώς δεν 
αναμένονται επιπτώσεις. 
Όσον αφορά τη θαλάσσια πανίδα δεν αναμένονται επιπτώσεις σε σχέση με την 
υφιστάμενη κατάσταση κατά την φάση λειτουργίας των έργων. 

 
 
5.7 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΑΠΟ ΣΟΝ  ΘΟΡΤΒΟ 

5.7.1. Επιπτώσεις κατά την λειτουργία 

Οι κυριότερες πηγές ηχορύπανσης κατά τη λειτουργία του έργου προέρχονται 
από: 
Α) τις μηχανές των σκαφών Β)τη διακίνηση οχημάτων 

Ο θόρυβος από τις μηχανές των σκαφών εντός της λιμενολεκάνης δεν 
αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις αφού δεν υπάρχουν οποιεςδήποτε 
ευαίσθητες χρήσεις και η Αλυκή αποτελεί παραδοσιακό ψαροχώρι.  
Σα επίπεδα θορύβου άλλωστε που εκπέμπονται από τα μηχανοκίνητα σκάφη, 
διέπονται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 94/25/ΕΕ και 2003/44/ΕΕ οι οποίες 
προνοούν ότι τα σκάφη πρέπει να είναι κατασκευασμένα ώστε να επιτυγχάνουν 
τα κατωτέρω επίπεδα θορύβου. 
 

 

Πίνακας 5.7-1: Επίπεδα θορύβου από μηχανοκίνητα σκάφη βάση της οδηγίας 2003/44/ΕΕ 

ε ότι αφορά στο ύψος του θορύβου από τη διακίνηση οχημάτων σε ένα 
δρόμο, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι πιο σημαντικοί είναι ο αριθμός 
και τα χαρακτηριστικά των οχημάτων που χρησιμοποιούν το δρόμο, καθώς και 
η μέση ταχύτητα τους. 

υνήθως όσο πιο μεγάλη είναι η κυκλοφοριακή κίνηση και η μέση ταχύτητα 
των οχημάτων που χρησιμοποιούν το δρόμο, τότε τόσο πιο ψηλή είναι και η 
ένταση του θορύβου και η όχληση που δημιουργείται. Ο θόρυβος που 
δημιουργεί ένα κινούμενο όχημα πηγάζει, μεταξύ άλλων, από την λειτουργία 
της μηχανής, την επαφή των ελαστικών με το οδόστρωμα και την 
απελευθέρωση των αερίων καύσεως. Η μείωση του θορύβου στην πηγή 
προέλευσης του, δηλαδή στο αυτοκίνητο, είναι δύσκολη ή οικονομικά 
ασύμφορη στο παρών στάδιο εάν ληφθεί υπόψη η τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες και την υπάρχουσα διεθνή 
νομοθεσία. 
Ο θόρυβος από τη διακίνηση των οχημάτων εντός του καταφυγίου κατά τη 
λειτουργία του έργου θα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (μεταξύ 45 και 65dB) 
αφού η ταχύτητα διακίνησης εντός του καταφυγίου θα είναι χαμηλή <50 
χλμ/ω συμβάλλοντας σημαντικά στην μείωση των επιπέδων θορύβου. 
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5.8.     ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

5.8.1. Επιπτώσεις κατά την λειτουργία   

Δεν προκύπτει ανάγκη εφαρμογής ουσιαστικών μέτρων στους τομείς αυτούς. 
Οι οικονομικές επιπτώσεις κρίνονται θετικές, καθώς από την λειτουργία των 
έργων θα τονωθούν και άλλοι τομείς της οικονομίας που σχετίζονται με τον 
τομέα των υπηρεσιών (εμπόριο, υπηρεσίες). 
Δεν αναμένονται επιπτώσεις σε δίκτυα και εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας. Σο έργο δεν αναμένεται να κάνει χρήση σημαντικών ποσοτήτων 
καυσίμου ή ενέργειας. Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις γης.  

 

5.9. ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΙ ΜΕΣΑΥΟΡΕ ΚΑΙ  ΣΗΝ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 

5.9.1. Επιπτώσεις κατά την λειτουργία  

Η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στον όρμο της Αλυκής είναι αποτέλεσμα της 
τουριστικής κίνησης στην οποία είναι βασισμένη η οικονομική ζωή της 
ευρύτερης περιοχής. Από τη λειτουργία των υφιστάμενων λιμενικών έργων δεν 
αναμένεται να υπάρξει αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο 
της περιοχής μελέτης. 

5.10. ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΑΠΟ ΣΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ  

5.10.1. Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά τη λειτουργία 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση 
κατά την φάση λειτουργίας των έργων.   
Σα απορρίμματα θα συλλέγονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 
Πάρου και θα οδηγούνται στο ΦΤΣΑ.  
ε κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται τα μέτρα του Κεφ. 6 

 

5.11 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ & ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  

5.11.1. Επιπτώσεις κατά την λειτουργία 

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις. Σα έργα έχουν εναρμονιστεί 
πλέον στο  τοπίο της περιοχής. 

 

5.12 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ   

5.12.1. Επιπτώσεις κατά την λειτουργία 

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις. Σα έργα έχουν εναρμονιστεί 
πλέον στο  τοπίο της περιοχής. 

 

5.13 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ 

5.13.1. Επιπτώσεις κατά την λειτουργία 

Δεν προβλέπεται να επέλθει αλλαγή στις οπτικές αξίες αφού τα έργα του 
υφιστάμενου λιμένα, έχουν ενσωματωθεί στο τοπίο της ευρύτερης 
περιοχής. 
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5.14 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΝ ΠΛΗΘΤΜΟ  

5.14.1. Επιπτώσεις κατά την λειτουργία 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στο μόνιμο πληθυσμό της νήσου από τη 
λειτουργία των έργων. 

 

5.15 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΟΙΚΟΣΟΠΟΤ  

5.15.1. Επιπτώσεις κατά την λειτουργία 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις. Οι προστατευόμενοι Οικότοποι απέχουν 
σημαντικά από το Λιμένα Νάουσας. 

 

 

5.16 ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ   

5.16.1. Επιπτώσεις κατά την λειτουργία 

Η λειτουργία των έργων δεν δύναται να προκαλέσει αρνητικές 
επιπτώσεις στους κλιματικούς παράγοντες.   

 

  

5.17 ΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΑΝΣΙΚΩΝ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 

Δεν αναμένονται γενικά δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον κατά την 
λειτουργία κατά την των έργων. Με τα προτεινόμενα έργα δεν εισάγονται νέες 
δραστηριότητες τόσο στην άμεση όσο και στην ευρύτερη του έργου περιοχή. 
την περιοχή του έργου δεν γίνεται οποιαδήποτε χρήση φυσικού πόρου.  
ε κάθε περίπτωση υπάρχει εγκεκριμένο «χέδιο Έκτακτης Ανάγκης 
Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης» σε περίπτωση ατυχήματος καθώς και 
«χέδιο Παραλαβής  και Διαχείρισης Αποβλήτων». 
Η λειτουργία των έργων είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της 
οικονομικής ζωής της περιοχής. 
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6. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ - ΜΕΣΡΑ 

 

6.1. ΓΕΝΙΚΑ  

το παρόν κεφάλαιο γίνεται καθορισμός των μέτρων και των περιορισμών που 
αφορούν τόσο στην λειτουργία του συνόλου των λιμενικών εγκαταστάσεων του 
αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής.  
Ο στόχος κατά την λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής πρέπει να 
είναι ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος και η κατά το εφικτό 
εναρμόνιση των νέων έργων στο διαμορφωμένο τοπίο.  
Οι Υορείς Διαχείρισης Λιμένα, πρέπει να συμμορφώνονται προς τις κείμενες 
διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

 
 

6.2  ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΜΟΡΥΟΛΟΓΙΑ , ΣΟ ΣΟΠΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΕΔΑΥΟ  

6.2.1. Μέτρα κατά την λειτουργία 

ε γενικές γραμμές, όπως αναφέρεται και στο κεφ.5, δεν αναμένονται 
πρωτογενείς επιπτώσεις στην μορφολογία και το τοπίο από την λειτουργία των 
έργων. 
Η αισθητική του χώρου αποτελεί την κυριότερη επίπτωση στην μορφολογία της 
περιοχής στη φάση της λειτουργίας των έργων.  
Η διατήρηση καλής αισθητικής και εύρυθμης λειτουργίας των έργων έχει ως 
απαραίτητη προϋπόθεση την ανά τακτά χρονικά διαστήματα συντήρησή τους. 

 

6.3  ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ  

6.3.1. Γενικά 

Παρακάτω παρουσιάζεται το γενικό νομικό πλαίσιο της Ελληνικής και 
Κοινοτικής νομοθεσίας το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την λειτουργία 
του λιμένα. Οι βασικές νομικές διατάξεις είναι οι ακόλουθες:  

1. ΚΤΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (ΥΕΚ 920Β), με την οποία 
καθορίζονται τιμές − στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του 

αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των 
πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «χετικά με το 
αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του υμβουλίου 
της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

2. ΚΤΑ 38638/2016/21.9.2005 «Οριακές και κατευθυντήριες γραμμές για 
τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα», σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ «σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό 
αέρα» του υμβουλίου της 12ης Υεβρουαρίου 2002  

3. ΚΤΑ με α.η.π. 9238/332/26.2.2004 (ΥΕΚ 405Β), «Οριακές και 
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και 
μονοξείδιο του άνθρακα».  
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4. ΠΤ 34/30.5.02 (ΥΕΚ 125Α/5-6-2002), οριακές και κατευθυντήριες 
τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του 
αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου.  

5. ΤΑ 28432/2447/92 (ΥΕΚ 536/Β/25.8.92), μέτρα για τον περιορισμό της 
εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ.  

6. ΤΑ 13736/85 (ΥΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από 
πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων.  

7. ΤΑ 8243/1113/91 (ΥΕΚ 138/Β/91), καθορισμός μέτρων και μεθόδων για 
την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές 
αμιάντου.  

8. ΠΤ 34/30.5.2002 (ΥΕΚ 125Β), με την οποία καθορίζονται οριακές και 

κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, 
διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου.  

9. ΠΤ 25/18.3.88 (ΥΕΚ 52/Α/22.3.88), οριακές και κατευθυντήριες τιμές 
ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του αζώτου και τροποποίηση των 
αριθ. 98 και 99/10.7.87 ΠΤ.  

10. ΠΤ 98/10.7.87 (ΥΕΚ 135/Α/28.7.87), οριακή τιμή της ατμόσφαιρας σε 
μόλυβδο.  

11. ΠΤ 99/10.7.87 (ΥΕΚ 135/Α/28.7.87), οριακές και κατευθυντήριες τιμές 
ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούμενα 
σωματίδια.  

12. Π.Δ. 1180/1981 (ΥΕΚ 293/Α/6.10.81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 
αναγόμενων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, 
πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ 
τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».  

 

6.3.2. Μέτρα κατά τη λειτουργία   

ε ότι αφoρά στη φάση λειτουργίας τoυ έργου, δεδομένου ότι oι συγκεvτρώσεις 
αέριων ρύπωv, από την  κίνηση τουριστικών σκαφών, ημερόπλοιων και από 
τηv κυκλoφoρία τωv oχημάτωv στις χερσαίες εγκαταστάσεις (οδοί πρόσβασης, 
χώροι στάθμευσης) αvαμέvovται χαμηλότερες από τα επιτρεπόμεvα όρια, δεv 
απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων, πλην βεβαίως τωv γεvικώv μέτρωv ελέγχoυ 
της αέριας ρύπαvσης πoυ επιβάλλovται από τηv πoλιτεία. 

 

6.4  ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΑ ΕΠΙΥΑΝΕΙΑΚΑ Η ΤΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΟ ΘΑΛΑΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

6.4.1. Μέτρα κατά την λειτουργία  

Όπως αναφέρεται και στο κεφ.5, δεν αναμένονται πρωτογενείς επιπτώσεις  στα 
επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή την θάλασσα  από την λειτουργία των έργων.  
Η  παραλαβή και η  διαχείριση των  αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο σχέδιο που έχει συνταχθεί από Δ.Λ.Σ. Πάρου. Σο σχέδιο 
συντάθηκε με βάση τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού υμβουλίου και 
Κοινοβουλίου, καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους της ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ.  
ε περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης θα εφαρμόζονται με ευθύνη της 
αρμόδιας λιμενικής αρχής τα προβλεπόμενα στο χέδιο Έκτακτης Ανάγκης 
Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης (Port Contingency Plan – PCP). Ο 
απαιτούμενος εξοπλισμός και οι απαραίτητες υποδομές  θα πρέπει να 
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βρίσκονται σε καλή κατάσταση και σε διαρκή διαθεσιμότητα. 
 

6.5. ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΝΙΔΑ  

6.5.1. Μέτρα κατά την λειτουργία 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφ. 5 δεν αναμένονται από την λειτουργία του 
έργου επιπτώσεις στην χλωρίδα και στην πανίδα και δεν απαιτούνται ειδικά 
επανορθωτικά μέτρα εκτός από αυτά που περιγράφονται στις παραγράφους 
του παρόντος κεφαλαίου για την προστασία της ατμόσφαιρας, και του 
ακουστικού περιβάλλοντος.  

  

 

6.6. ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΑΠΟ ΣΟ ΘΟΡΤΒΟ  

6.6.1. Μέτρα κατά τη λειτουργία 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται μέτρα για τον περιορισμό του θορύβου που 
σχετίζεται με την λειτουργία του λιμένα:  

 Θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας (50 km/hr). 

 Έλεγχος του θορύβου των μηχανημάτων που εισέρχονται στον λιμένα με 
χρήση τύπων/μοντέλων με μειωμένες εκπομπές θορύβου, εφοδιασμένων 
με πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ. 

 ύνταξη προγράμματος για την αποφυγή συγκέντρωσης υψηλών 
κυκλοφοριακών φόρτων και υψηλών επιπέδων θορύβου.  

 Αποφυγή κατά το δυνατό ταυτόχρονης λειτουργίας ηχοβόρων μηχανημάτων 
και υλοποίησης ηχοβόρων δραστηριοτήτων.  

  

 

6.7. ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ   

6.7.1. Μέτρα κατά τη λειτουργία 

Δεν προκύπτει ανάγκη εφαρμογής ουσιαστικών μέτρων στους τομείς αυτούς. 

 

6.8. ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΙ ΜΕΣΑΥΟΡΕ -  ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ  

6.8.1. Μέτρα κατά την λειτουργία 

Δεν προκύπτει ανάγκη εφαρμογής ουσιαστικών μέτρων στους τομείς αυτούς 
πλην τυχόν μέτρων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την άμεση 
εκφόρτιση του οδικού δικτύου (αστυνόμευση, απαγόρευση παράνομης 
στάθμευσης, διευθέτηση κυκλοφορίας υπό τις οδηγίες τροχονόμου τους 
θερινούς μήνες κ.λ.π.)  

 

6.9. ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΑΠΟ ΣΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ 

6.9.1. Μέτρα κατά την λειτουργία 

Για την συγκέντρωση των απορριμμάτων θα πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι σε 
όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων, και η αποκομιδή τους θα πρέπει να 
ενταχθεί στις λοιπές λειτουργίες συντήρησης του χώρου και να γίνεται 
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οργανωμένα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί τόσο 
στην πυκνότητα τοποθέτησης των κάδων καθώς, στις θέσεις τοποθέτησής  τους, 
αλλά και στη μορφή του που πρέπει να εναρμονίζεται με την αρχιτεκτονική 
του χώρου. 
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7. ΦΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

 

7.1. ΕΙΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ  

 

Η εφαρμογή ενός χεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΠΔ) αποτελεί μια 
δομημένη διεργασία που αποσκοπεί στην επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής επίδοσης ενός έργου  στους επιμέρους περιβαλλοντικούς 
δείκτες. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαλείο το οποίο δίνει την δυνατότητα 
στον Κύριο του έργου να επιτύχει και να ελέγχει συστηματικά το επίπεδο της 
περιβαλλοντικής επίδοσης που ο ίδιος θέτει. 
Ο πυρήνας του προτεινόμενου ΠΔ συνίσταται από ένα κύκλο συνεχούς 
βελτίωσης, ο οποίος είναι γνωστός και σαν κύκλος « χεδιασμός – Εφαρμογή – 
Έλεγχος – Δράση» και  παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Σα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προτύπου : 
1. Καθορισμός της Περιβαλλοντικής Πολιτικής από τη Διοίκηση 
2. χεδιασμός 
3. Εφαρμογή και λειτουργία χεδίου 
4. Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες 
5. Ανασκόπηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

7.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

Ο καθορισμός της περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί τον οδηγό για την 
εφαρμογή και βελτίωση του χεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης , έτσι ώστε 
να μπορεί να διατηρεί και ενδεχομένως να βελτιώνει την περιβαλλοντική του 
επίδοση. 

την συνέχεια παραθέτεται η Πρόταση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής: 

 Ελαχιστοποίηση ή όπου είναι δυνατόν πρόληψη των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον 

 Συμμόρφωση με όλους τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς 
της Εθνικής Νομοθεσίας 

 Δέσμευση για συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση και πρόληψη της 
ρύπανσης 

 

7.3. ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ  

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει στη βελτίωση 
της περιβαλλοντικής επίδοσης και στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την λειτουργία των λιμενικών έργων, είναι:  
1. Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τον θόρυβο και την κυκλοφορία 
2. Ελαχιστοποίηση της θαλάσσιας ρύπανσης 
3. Ορθή διαχείριση παραγομένων αποβλήτων των εξυπηρετούμενων πλοίων  
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7.3.1. Πρόγραμμα – Διαδικασία Νο1 – Διαχείριση θορύβου , δονήσεων και σκόνης 
 

Ενέργειες  
τόχος του προγράμματος είναι  ο περιορισμός  του  θορύβου και της σκόνης  
κατά την λειτουργία του λιμένα  και η εφαρμογή των ορίων που έχει θέσει η 
ελληνική νομοθεσία. 
Οι ενέργειες που θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι εξής:  
1. Εφαρμογή πρακτικών που συμβάλουν στην μείωση του θορύβου και την 

ορθή διαχείριση του κυκλοφοριακού φόρτου 
2. Εφαρμογή πρακτικών που συμβάλουν στην μείωση της έκλυσης  σκόνης  
 
Επιχειρησιακοί Έλεγχοι  
Οι επιχειρησιακοί έλεγχοι που προτείνεται στο πλαίσιο του προγράμματος 
διαχείρισης ,  του θορύβου και της έκλυσης σκόνης είναι:  

 Κατάρτιση και εφαρμογή ενός προγράμματος παρακολούθησης του 
θορύβου  

 Κατάρτιση και εφαρμογή ενός προγράμματος παρακολούθησης της 
έκλυσης σκόνης 

 
Φρονοδιάγραμμα 
Σο χρονικό διάστημα για την επίτευξη του προτεινόμενου στόχου του παρόντος 
προγράμματος, είναι η έναρξη λειτουργίας του χεδίου Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης. 
 
Ευθύνη υλοποίησης 
Οι τομείς ευθύνης για κάθε μια από τις προτεινόμενες ενέργειες του 
συγκεκριμένου προγράμματος είναι: 

 

Ενέργεια Ευθύνη υλοποίησης κατά τη λειτουργία  

Πρόγραμμα Παρακολούθησης  θορύβου Μηχανικός Ασφαλείας 

Πρόγραμμα Παρακολούθησης  κόνης Μηχανικός Ασφαλείας 

 
 

7.3.2. Πρόγραμμα – Διαδικασία Νο2 – Διαχείριση των εκπομπών προς το Θαλάσσιο 
Περιβάλλον  

 
Ενέργειες  

τόχος του προγράμματος είναι αποτροπή της θαλάσσιας ρύπανσης και η 
ποιότητα των υδάτων να βρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται από τη 
νομοθεσία. 
Οι ενέργειες που θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι εξής:  

1. Τλοποίηση των προβλεπόμενων στο χέδιο Έκτακτης Ανάγκης, 
2. Τλοποίηση των προβλεπόμενων στο χέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, 
3. υνεχής συντήρηση και διατήρηση σε άριστη κατάσταση  του 

εξοπλισμού αντιρρύπανσης, 
 
Επιχειρησιακοί Έλεγχοι  
Οι επιχειρησιακοί έλεγχοι που προτείνεται στο πλαίσιο του προγράμματος 
διαχείρισης των εκπομπών προς το υδάτινο περιβάλλον είναι:  

 Κατάρτιση και εφαρμογή ενός προγράμματος παρακολούθησης των 
θαλάσσιων υδάτων στην έμπροσθεν των λιμενικών έργων περιοχή 

 
Φρονοδιάγραμμα 
Σο χρονικό διάστημα για την επίτευξη του προτεινόμενου στόχου του παρόντος 



ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ  

ΑΛΙΕΤΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΥΤΓΙΟΤ ΑΛΤΚΗ ΠΑΡΟΤ 
 

ΚΟΚΟΡΟΜΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟ / ΓΕΩΛΟΓΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ / ελίδα 52 

προγράμματος, είναι η έναρξη λειτουργίας του χεδίου Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης. 

 
Ευθύνη υλοποίησης 
Οι τομείς ευθύνης για κάθε μια από τις προτεινόμενες ενέργειες του 
συγκεκριμένου προγράμματος είναι: 

 

Ενέργεια Ευθύνη υλοποίησης κατά τη λειτουργία  

χέδιο Έκτακτης Ανάγκης Μηχανικός Ασφαλείας 

χέδιο Παραλαβής Αποβλήτων Μηχανικός Ασφαλείας 

υντήρηση εξοπλισμού αντιρρύπανσης Μηχανικός Ασφαλείας 
 

7.4. ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

7.4.1. Εισαγωγή 

την παρούσα πρόταση, η εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης των λιμενικών εγκαταστάσεων, προτείνεται να 
υλοποιηθεί μέσω του καθορισμού των απαραίτητων διαδικασιών για την 
ανάληψη των εξής ενεργειών: 
 Καθορισμός της δομής του συστήματος εφαρμογής και του επιμερισμού 

των καθηκόντων – ευθυνών του προσωπικού της εγκατάστασης 
 Περιγραφή των θεμάτων εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και 

ικανότητας του προσωπικού της εγκατάστασης 
 Καθορισμό των διαδικασιών εσωτερικής επικοινωνίας 
 Καθορισμός των διαδικασιών καταγραφής των εγγραφών 
 Περιγραφή της ετοιμότητας και ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά  

7.4.2. Δομές και Ευθύνες 

Η επιτυχής εφαρμογή ενός χεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης απαιτεί την 
συμμετοχή των εργαζομένων του λιμένα, αλλά και την συμβολή της διοίκησης 
σε κεντρικό επίπεδο. 
Για το λόγο αυτό η διοίκηση θα ορίσει συγκεκριμένους εκπροσώπους της με 
καθορισμένη ευθύνη και αρμοδιότητα για την εφαρμογή του ΠΔ. Παράλληλα 
θα παρέχει τα κατάλληλα μέσα, ώστε να εξασφαλίζονται η εφαρμογή και η 
διατήρηση του ΠΔ. Σέλος, είναι σημαντικό οι ευθύνες να καθορίζονται και οι 
αρμοδιότητες να γνωστοποιούνται στο αρμόδιο προσωπικό. 

7.4.3. Εκπαίδευση, ικανότητα 

Ο βαθμός επιτυχίας της εφαρμογής ενός ΠΔ είναι ανάλογος του βαθμού 
κατανόησης του από τους εργαζομένους και τη διοίκηση του οργανισμού στον 
οποίο εφαρμόζεται. Για το λόγο αυτό συντάσσεται πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προσωπικού, η συχνότητα του οποίου θα καθοριστεί μετά την εφαρμογή του 
σχεδίου και σε συνέχεια της αξιολόγησης του. 
ε πρώτο στάδιο θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού για την εφαρμογή του 
χεδίου Έκτακτης Ανάγκης  και του Κανονισμού λειτουργίας των λιμενικών  
έργων. 

7.4.4. Εσωτερική επικοινωνία 

το πλαίσιο της εσωτερικής επικοινωνίας του ΠΔ καταρτίζονται οι τρόποι 
επικοινωνίας, οι οποίες εν προκειμένω θα είναι e-mails ή/και ανακοινώσεις 
που θα αναρτώνται στο γραφείο διοίκησης του λιμεναρχείου 
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7.4.5. Έλεγχος εγγράφων 

κοπός αυτής της διαδικασίας είναι να εξασφαλίζει ότι δημιουργούνται και 
τηρούνται έγγραφα με τρόπο επαρκή για την εφαρμογή του ΠΔ, χωρίς 
ταυτόχρονα να δημιουργείται ένα περίπλοκο σύστημα ελέγχου εγγράφων.  

1. Θα καταρτιστούν διαδικασίες για την δημιουργία ενός αρχείου ελέγχου 
εγγραφών και το αντίστοιχο μητρώο του. το μητρώο περιβαλλοντικού 
ελέγχου θα καταγράφονται ο τίτλος κάθε εγγράφου που θα 
καταχωρείται, ο κωδικός αριθμός του, η ημερομηνία έκδοσης, η θέση 
του και η ημερομηνία αναθεώρησης του. το αρχείο ελέγχου θα 
καταχωρούνται τα έγγραφα του ΠΔ. 

2. Θα καταρτιστούν διαδικασίες για τη δημιουργία ενός παλαιού ελέγχου 
εγγράφων και το αντιστοιχώ μητρώο του, στο οποίο θα τοποθετούνται 
και θα καταγράφεται η παλαιότερη έκδοση των εγγράφων που 
αναθεωρούνται. 

 

7.4.6. Επιθεώρηση χεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Θα αναπτυχθούν διαδικασίες επιθεώρησης που θα καλύπτουν τα εξής:  
 Σις δραστηριότητες και περιοχές που πρέπει να εξετάζονται στις 

επιθεωρήσεις 
 Ση συχνότητα των επιθεωρήσεων 
 Σις ευθύνες που συνδέονται με τη διαχείριση και διεξαγωγή των 

επιθεωρήσεων 
 Ση γνωστοποίηση των επιθεωρητών 
 Πως θα διεξάγονται οι επιθεωρήσεις.  

 

7.4.7. Ανασκόπηση σχεδίου 

Προτείνεται να αναπτυχθεί διαδικασία για την αναθεώρηση του σχεδίου από 
την διοίκηση η οποία θα βασίζεται στα κάτωθι: 
 το βαθμό στον οποίο έχουν ικανοποιηθεί οι αντικειμενικοί σκοποί και 

στόχοι 
 τα αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 τη αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 τις επιφυλάξεις των ενδιαφερόμενων μερών (προσωπικό, διευθύνσεις, 

κ.λ.π) 
 

7.5. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

Σο πρόγραμμα παρακολούθησης περιβάλλοντος αφορά σε εκείνες τις ενέργειες 
με τις οποίες εξασφαλίζεται η ακριβής εκτίμηση και παρακολούθηση της 
κατάσταση του περιβάλλοντος. Η συνεχής και ακριβής γνώση της κατάστασης 
του περιβάλλοντος  δίνει την δυνατότητα εκτίμησης της αποτελεσματικότητας 
των όρων, μέτρων περιορισμών και παρεμβάσεων που προτείνονται για την 
ελαχιστοποίηση των προκαλούμενων επιπτώσεων από την λειτουργία του 
έργου. 
Σο πρόγραμμα παρακολούθησης περιβάλλοντος είναι δυνατόν να 
τροποποιείται ή να συμπληρώνεται αποβλέποντας κυρίως στην στενότερη 
παρακολούθηση εκείνων των περιβαλλοντικών μέσων που θίγονται 
περισσότερο. 
Σα στοιχεία που θα συλλέγονται από το πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης θα καταχωρούνται και θα αρχειοθετούνται σύμφωνα και με 
τα προαναφερθέντα. Παρακάτω παρουσιάζονται οι παράμετροι του 
προγράμματος παρακολούθησης. 
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7.5.1. Παρακολούθηση θορύβου και κυκλοφορίας - Μετρήσεις 

Οι μετρήσεις θα αφορούν την ένταση του θορύβου στην περίμετρο του 
αλιευτικού καταφυγίου.  
Είδος 

περιβαλλοντικού 

μέσου  

Είδος 

μετρήσεων  

Ανάλυση υχνότητα δειγματοληψίας 

Ατμόσφαιρα  Θόρυβος  Υορητός μετρητής θορύβου 

–ντεσιμπελομετρο  
 

  

1 φορά ετησίως:   

τους θερινούς μήνες  

Όσο αφορά τη βελτίωση του πολεοδομικού χαρακτήρα και της κυκλοφοριακής 

κίνησης της περιοχής, προτείνεται όπως συλλέγονται οι απόψεις οργανωμένων 
συνόλων, χρηστών / επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής. Η συλλογή των 
απόψεων προτείνεται όπως γίνετε μια φορά κάθε 4 χρόνια και ανάλογα με τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης των απόψεων εφαρμόζονται τα ανάλογα 
βελτιωτικά έργα. 

7.5.2. Παρακολούθηση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος -Μετρήσεις 

Οι μετρήσεις θαλάσσιου ύδατος θα αφορούν στα φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά τους καθώς και σε μικροβιολογικούς παραμέτρους.  
Η συλλογή των δειγμάτων θα γίνεται από την θαλάσσια ζώνη εντός της 
λιμενολεκάνης . Προτείνεται επίσης και η συλλογή δειγμάτων μαρτύρων (blank 
samples) από παρακείμενες περιοχές (π.χ. 500μ εκατέρωθεν του λιμένα) 
προκειμένου να προκύψουν στοιχειά για τις συγκεντρώσεις από το φυσικό 
υπόβαθρο της περιοχής.   

 

Είδος 

περιβαλλοντικού 

μέσου  

Είδος μετρήσεων  Ανάλυση υχνότητα 

δειγματοληψίας 

Θαλασσινό νερό 

έμπροσθεν της 

θέσης 
παραβολής 

Μικροβιολογικές 
“Κολοβακτηρίδια” - 

“Escherichia coli” και 
“Εντερόκοκκοι” - “Intestinal 

enterococci” 

ύμφωνα  με τις 

εργαστηριακές 

μεθόδους που 
περιγράφονται στο 

Παράρτημα Ι της 

Οδηγίας 2006/7/ΕΚ  

1 φορά ετησίως 

 

Θαλασσινό νερό 
έμπροσθεν της 

θέσης 

παραβολής 

Θερμοκρασία , Αγωγιμότητα, 
pH, διαλυμένο οξυγόνο, 

θολερότητα  

 θερμόμετρο, 
αγωγημόμετρο, 

Πεχάμετρο, 

οξυγονόμετρο,   

H μέτρηση της 

θολερότητας θα 

πραγματοποιηθεί με την 
χρήση δίσκου Secchi. 

 

1 φορά ετησίως 
Μάρτιο ή 

επτέμβριο 

Θαλασσινό νερό 

έμπροσθεν της 

θέσης 

παραβολής 

ωματιδιακές συγκεντρώσεις 

μετάλλων Pb,  Cr, Νi,  Cu,  

Zn, Cd, Sn, Co, Fe, Mn 

Εργαστηριακός 

εξοπλισμός για την 

διεξαγωγή αναλύσεων 

(ενδεικτικά  
αναφέρονται 

θερμαντική πλάκα, 

φασματογράφος) 

1 φορά κάθε 

τρία χρόνια 

Σέλος, επισημαίνεται ότι το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)  θα 
ενημερώνεται σε ετήσια βάση.  
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8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Με βάση τα στοιχεία της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρέπει να 
ληφθούν τα παρακάτω μέτρα και περιορισμοί κατά τη λειτουργία του αλιευτικού 
καταφυγίου της Αλυκής. 
 
• Για τα μέτρα και τους όρους παραλαβής των αποβλήτων που παράγονται στα 
σκάφη, θα εφαρμόζεται η Τπουργική Απόφαση Τ. Ε. Ν. 3418/07/2002 (Υ.Ε.Κ. 
712/Β/11-6-2002 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και κατάλοιπα φορτίων».  
• Η  παραλαβή και η  διαχείριση των  αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο σχέδιο που έχει συνταχθεί από Δ.Λ.Σ.Πάρου – Αντιπάρου, την Οδηγία 
του Ευρωπαϊκού υμβουλίου και Κοινοβουλίου 2009/59/ΕΚ, την ΚΤΑ 

8111.1/41/09 (ΥΕΚ 412 Β’/06-03-2009), τις σχετικές εγκυκλίους της ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ 
καθώς και τα ακόλουθα νομοθετήματα ως αυτά ισχύουν σήμερα: 
 o Σην Κ.Τ.Α. 3418/07/2002 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου» (ΥΕΚ 
712 Β/11.06.2002). 
o Σο Π.Δ. 82/2004, σχετικό με την αντικατάσταση της ΚΤΑ 98012/2001/1996 
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» 
(ΥΕΚ 40 Β/19.01.1996)», Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 
o Σον Νόμο 2939/2001 «υσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων» (ΥΕΚ 179 Α/06.08.2001). 
o Σην Η.Π. 50910/2727 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 
Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης» (ΥΕΚ 1909Β/22.12.2003). 
Νόμος 1269 «Κύρωση της Δ MARPOL 73/78 – πρόληψη της ρύπανσης της 
θάλασσας από πλοία, του 1973, και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σε 
αυτήν την σύμβαση» (ΥΕΚ 89Α/1982). 
o Σο Π.Δ. 55 «Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος» (ΥΕΚ 58Α/1998). 
o Σο Νόμος 3010 «Εναρμόνιση του Νόμου 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 και 
96/61 της Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα 
και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 91Α/2002). 
o Σην Κ.Τ.Α. 114218 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (ΥΕΚ 1016Β/1997). 
o Σην Κ.Τ.Α. 13588/725 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του υμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 

Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 19396/1546/1997 ΚΤΑ ‘‘Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων’’» (ΥΕΚ Β’383/28-3-2006).  
o Σην Η.Π. 24944/1159 « Έγκριση Γενικών Σεχνικών Προδιαγραφών για την 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΤΑ 13588/725 ...» (ΥΕΚ 
Β’791/30-6-2006). 
o Σο Νόμο 1568/1985 «Τγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (ΥΕΚ 
Α’177/1985), όπως ισχύει και τα διατάγματα που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του. 
o Σην Ευρωπαϊκή υμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων 
Εμπορευμάτων – ΑDR 
o Σην Απόφαση 8668 (287Β-2-3-07) «Έγκριση Εθνικού χεδιασμού Διαχείρισης 
Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΔΕΑ)» εξουσιοδότησή του. 
 
• ε περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης θα εφαρμόζονται με ευθύνη της 
αρμόδιας λιμενικής αρχής τα προβλεπόμενα στο χέδιο Έκτακτης Ανάγκης 
Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης (Port Contingency Plan – PCP). Ο 
απαιτούμενος εξοπλισμός και οι απαραίτητες υποδομές  θα πρέπει να βρίσκονται σε 
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καλή κατάσταση και σε διαρκή διαθεσιμότητα. 
 
• Η απόρριψη των ακατάλληλων προς διάθεση ψαριών καθώς και των 
υπολειμμάτων από τα δίχτυα, δεν πρέπει να γίνεται στη  λιμενολεκάνη προς αποφυγή 
ανοξικών συνθηκών. Η αποκομιδή τους πρέπει να γίνεται κατά τρόπο οργανωμένο σε 
συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Γενικότερα το δικαίωμα χρήσης των 
εγκαταστάσεων του λιμένος πρέπει να συνδυαστεί με υποχρέωση των χρηστών για 
τήρηση των βασικών κανόνων ναυτικής τάξης (αποφυγή εγκατάλειψης, αλυσίδων, 
καλωδίων, διχτυών, συσκευών ή άλλων εξαρτημάτων εξοπλισμού των σκαφών κατά τη 
διάρκεια ελλιμενισμού ή κατά τον απόπλου τους) προς αποφυγή ατυχημάτων. 
 
• Παρότρυνση αν όχι υποχρέωση των αλιέων που θα ελλιμενίζουν μόνιμα τα 
σκάφη τους στις επεκταμένες εγκαταστάσεις του λιμένα, να προχωρήσουν σε χρήση 

αποκλειστικά και μόνον βαφών από οξείδια του χαλκού και οργανικές ενώσεις του 
κασσιτέρου (τριβουτυλφθοριούχος κασσίτερος), έναντι βαφών που έχουν βάση τα 
πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB’s) και οργανοκασσιτερούχες ενώσεις (TBT-
tributyltin), που προκαλούν σοβαρές τοξικές δράσεις στους οργανισμούς. 
 
• Ο Υορέας Διαχείρισης πρέπει να αναλάβει την εκτέλεση τακτικών 
δειγματοληψιών νερού σε αντιπροσωπευτικές θέσεις της λιμενολεκάνης, για την 
εργαστηριακή μέτρηση και αξιολόγηση των παραμέτρων ποιότητας (φυσικοχημικών 
και μικροβιολογικών) του θαλασσινού νερού, με βάση την Ελληνική και Κοινοτική 
νομοθεσία και το χέδιο Διαχείρισης του Κεφ. 7.  Σα αποτελέσματα των αναλύσεων 
αυτών πρέπει να τηρούνται σε ειδικό βιβλίο στα γραφεία του λιμένα, θεωρημένο από 
την αρμόδια περιφερειακή Τπηρεσία Περιβάλλοντος. 
 
• Για την συγκέντρωση των απορριμμάτων πρέπει όπου δεν υφίστανται ήδη να 
τοποθετηθούν κάδοι σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων, και η αποκομιδή τους 
θα πρέπει να ενταχθεί στις λοιπές λειτουργίες συντήρησης του χώρου και να γίνεται 
οργανωμένα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί τόσο στην 
πυκνότητα τοποθέτησης των κάδων όσο και στην αποκομιδή των απορριμμάτων.  
 
 
 
 
 
 
 


