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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1.  Τίτλος έργου ή δραστηριότητας 

 

Στο παρόν τεύχος ευρίσκονται ενσωματωμένες/ενοποιημένες δύο Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(M.Π.Ε.) που ανατέθηκαν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου (Δ.Λ.Τ.) Πάρου – Αντιπάρου (Εργοδότης) ως 

εξής: 

 Η υποβαλόμενη με το παρόν τεύχος μελέτη με τίτλο, «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΛΥΚΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ» που συντάσσεται σε 

εκτέλεση της από 19/12/2013 Σύμβασης με τη Σοφιαδέλη Δανάη, Πολιτικού Μηχανικού (Ανάδοχος 

Μελετητής). Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τα νέα προτεινόμενα λιμενικά έργα στην Αλυκή 

Πάρου.  

 Η ΜΠΕ για το έργο «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΛΥΚΗΣ ΠΑΡΟΥ»» που εκπονήθηκε και υποβλήθηκε τον 

Φεβρουάριο 2013 από τον κ.Κοκορομύτη Ανδριανό, Γεωλόγο, για την νομιμοποίηση των υφιστάμενων 

λιμενικών εγκαταστάσεων στο λιμάνι της Αλυκής Πάρου. 

Για το λόγο αυτό το παρόν τεύχος με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου 

Αλυκής Πάρου», συνυπογράφεται από αμφότερους τους μελετητές. 

 

Η παρούσα μελέτη ΜΠΕ αποσκοπεί στην Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση για πιθανές επιπτώσεις και 

επιπλέον περιλαμβάνει τα μέτρα αντιμετώπισής τους καθώς και τους προτεινόμενους Περιβαλλοντικούς Ορους 

για τον έλεγχο των έργων, τόσο κατά την λειτουργία των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων όσο και 

κατά την κατασκευή και λειτουργία των νέων προτεινόμενων έργων στην έκταση που αυτά εντάσσονται και 

επηρεάζουν στο αλιευτικό καταφύγιο Αλυκής, στη νήσο Πάρο. Τα νέα έργα περιλαμβάνουν επεκτάσεις, 

διευρύνσεις και κρηπιδώσεις τόσο στον υφιστάμενο μόλο όσο και στα παραλικά κρηπιδώματα και ακτές καθώς 

και διαμόρφωση των όπισθεν των κρηπιδωμάτων χερσαίων χώρων του καταφυγίου.  

 

Στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης M.Π.Ε. ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω μελέτες/αποφάσεις: 
 

1. Απόφαση 34/2015 του Δ.Λ.Τ. Πάρου-Αντιπάρου για απευθείας ανάθεση οριστικής μελέτης Η/Μ για έργο 

Α/Κ Αλυκής στον κο Χανιώτη, Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό. 

2. «Επικαιροποίση και συμπλήρωση της Οριστικής Μελέτης Προτεινόμενων Έργων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής 

Αγκαιριάς, Μάιος 2014» που εκπονήθηκε από την κα. Πυρπύλη Καλλιρρόη, Πολιτικό Μηχανικό. 

3. «Έκθεση Παρουσίασης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Γεωτεχνικής Έρευνας, Φεβρουάριος 2014», εκπονήθηκε 

από τον Ανδριανόπουλο Άγγελο - Μεταλλειολόγο Μηχανικό. 

4. «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (M.Π.Ε.) του έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Αλυκής Πάρου» Φεβρουάριος 

2013» που εκπονήθηκε τον, από τον κ. Κοκορομύτη Ανδριανό, Γεωλόγο, για την νομιμοποίηση των 

υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στο λιμάνι της Αλυκής. Η εν λόγω μελέτη έχει ενσωματωθεί/ 

ενοποιηθεί στην παρούσα μελέτη όπως ζητήθηκε από το (Δ.Λ.Τ.) Πάρου – Αντιπάρου για αυτό και 

συνυπογράφεται από τον κ. Α. Κοκορομύτη. 

5. Απόφαση της 55ης/11/12/2012 Συνεδρίασης της Ε.Σ.Α.Λ. με θέμα: «Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Π.Π.Ε.) του έργου: «Αλιευτικό Καταφύγιο Αλυκής (Αγκαιριάς) Νήσου Πάρου, Δήμου Πάρου, Ν. Κυκλάδων»» με την 

οποία εγκρίνεται η πρόταση του Σχ.3 των κατωτέρω αναφερόμενων λιμενικών μελετών του καταφυγίου 

καθώς και η προσθήκη πλωτών προβλητών όχι όμως και η κατασκευή υπήνεμου μώλου και των 

εσωτερικών προβλητών βαρύτητας. 
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6. «Οριστική Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Αγκαιριάς Πάρου, Μάρτιος 2002», εκπονήθηκε από τους Ε.Γοβδελά – 

Γιαννακάκη, Γ. Χριστακόπουλο, Θ. Αντιπάτη, Ε.Εμμανουηλίδη. 

7. «Ακτομηχανική Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Αγκαιριάς Πάρου, Μάρτιος 2002», εκπονήθηκε από τους Ε.Γοβδελά 

– Ερρίκουετς, Θ. Αντιπάτη, Ε.Εμμανουηλίδη. 

8. «Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Αγκαιριάς Πάρου, Σεπτέμβριος 2000», εκπονήθηκε από τους Ε.Γοβδελά – 

Γιαννακάκη, Γ. Χριστακόπουλο, Θ. Αντιπάτη, Ε.Εμμανουηλίδη. 
 

1.2.  Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας 

 

Τα εξεταζόμενα έργα χωρίζονται σε υφιστάμενα και προτεινόμενα και αφορούν: 

Α) Υφιστάμενα έργα:  

Τα υπό μελέτη υφιστάμενα έργα λιμενικών εγκαταστάσεων στο αλιευτικό καταφύγιο Αλυκής από νότο προς 

βορρά είναι τα ακόλουθα: 

 Ημικυκλική λεκάνη με κρηπίδωμα μήκους 80m περίπου. 

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

 Εγκάρσιοι βραχίονες για την πρόσδεση αλιευτικών και από/επιβίβαση των αλιέων, μήκους 2-3m 

δημιουργημένων με λάξευση και επανατοποθέτηση των φυσικών ογκολίθων της βραχώδους ακτογραμμής 

(οι οποίοι καταργούνται με τα προτεινόμενα έργα). 

 Παραλιακό κρηπίδωμα από τεχνητούς ογκολίθους μήκους 80m περίπου και πλάτους που κυμαίνεται από 

10 έως 3,5m. Στη μέση περίπου του παραλιακού κρηπιδώματος υπάρχει μικρή τετραγωνική προβλήτα 

μήκους 5m και πλάτους 5m. 

 Μικρός όρμος με περιμετρική κρηπίδωση ο οποίος στη νότια πλευρά του οριοθετείται προβλήτα μήκους 

30m περίπου και πλάτους 12m. 

 

Β) Προτεινόμενα έργα: 

 Επέκταση προσήνεμου μώλου από Φ.Ο. κατά 25m ευθύγραμμα και στη συνέχεια 75m ακόμη με ΒΔ 

κατεύθυνση και εσωτερική γωνία 135ο. Το πλάτος στην ίσαλο θα είναι 15m και η κατασκευή θα γίνει από 

Φ.Ο. Στην απόφαση της ΕΣΑΛ προτείνονται σκάλες από beton και φάρος επί μεταλλικού ιστού καθώς και η 

εγκατάσταση δύο (2) πλωτών προβλητών, εγκάρσια στον υφιστάμενο μώλο. Επιπλέον, εξετάζονται και 

συμπληρωματικά έργα όπως η επέκταση του μόλου με μικτού τύπου διατομή, ήτοι εξωτερικά (προς τη 

θάλασσα) με πρανή από λιθορριπές και φυσικούς ογκολίθους και εσωτερικά (προς την λιμενολεκάνη), με 

κρηπιδώμα βαρύτητας, από επάλληλες στήλες Τ.Ο., ξύλινος διάδρομος επί βάθρων για την προσπέλαση 

προς τα νέα κρηπιδώματα καθώς και συμπλήρωση της θωράκισης στο υφιστάμενο τμήμα του προσήνεμου 

μώλου. 

 Παραλιακό κρηπίδωμα μήκους 170m και πλάτους 2m με δίκτυο ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και 

πυρόσβεσης.  

 Ανακατασκευή οδού με πρόβλεψη πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης οχημάτων. Τοποθέτηση τοίχου 

αντιστήριξης στο όριο του λιμενικού έργου. 

 Δεξαμενή διαστάσεων 4,0x3,0x2,0m, αντλιοστάσιο και προκατασκευασμένος οικισκος wc/αποθήκης και 

Η/Μ εγκαταστάσεων.  
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 Εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του αλιευτικού καταφυγίου και συγκεκριμένα, α) εγκατάσταση 

φωτισμού των χώρων αποβίβασης – επιβίβασης στα αλιευτικά σκάφη β) ηλεκτρική τροφοδότηση των 

αλιευτικών σκαφών και φάρου. 

 Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης για την υδροδότηση των σκαφών, την άρδευση των χώρων φύτευσης και την 

πλήρωση της δεξαμενής πυρόσβεσης. 

 Εγκατάσταση δίκτυου πυρόσβεσης (ενεργητικής πυροπροστασίας) του λιμένα που περιλαμβάνει, το 

αντλιοστάσιο του πυροσβεστικού συγκροτήματος με δεξαμενή αποθήκευσης νερού, τον κύριο αγωγό 

πυρόσβεσης και τις πυροσβεστικές φωλιές (Π.Φ.). 

 Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των χώρων του λιμένα (σωλήνες ΡVC,6ATM) για τα παραγόμενα λύματα 

τόσο των ελλιμενιζόμενων σκαφών όσο και από τη χρήση των W.C. του οικίσκου που θα οδηγούνται σε 

υπόγεια πλαστική δεξαμενή συλλογής/ παρακείμενη του προκατασκευασμένου οικίσκου.  

Στο νέο αλιευτικό καταφύγιο θα εξυπηρετούνται περί τα 103 σκάφη κατά κύριο λόγω μηχανοκίνητα αλιευτικά, 

πλαστικά αλλά και ξύλινα παραδοσιακού τύπου. Συγκεκριμένα, στα νέα κρηπιδώματα εσωτερικά του νέου 

προσήνεμου μώλου με ωφέλημα βάθη της τάξεως των 3,50m θα εξυπηρετούνται σκάφη μήκους έως 25m 

περίπου ενώ στα παραλιακά κρηπιδώματα με ωφέλιμα βάθη της τάξεως των 2,00μ. θα εξυπηρετούνται σκάφη 

μήκους έως 12,0m. 

 

1.3.  Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας 

1.3.1 .  Γεωγραφική θέση και συντεταγμένες 

Το υπό μελέτη αλιευτικό καταφύγιο βρίσκεται στην ΝΔ πλευρά της νήσου Πάρου, έμπροσθεν του οικισμού της 

Αλυκής. Η Αλυκή είναι ένα ψαροχώρι που πήρε το όνομά του από την υφιστάμενη αλυκή στις ΒΔ παρυφές του 

χωριού και το οποίο ανήκει στην Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) της Αγκαιριάς όπου υπάγονται η Αγκαιριά, ο Άγιος 

Ιωάννης Τρυπητής, η Ανερατζά, ο Βουτάκος, η Γλαρόμπουτα,το Καμάριον, η Μακριά Μύτη, η Μονή Αγίων 

Θεοδώρων και το Παντερονήσι. 

Η Τ.Κ. Αγκαιριάς έχει συνολική έκταση 32.575 στρέμματα και πληθυσμιακή πυκνότητα 0,030 άτομα ανά 

στρέμμα. 

Απέχει από το κεντρικό λιμάνι του νησιού (Παροικιά) 12km και είναι κοντά στο αεροδρόμιο της Πάρου. 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει 474 κατοίκους και το 2011 η απογραφή παρουσιάζει 675 κατοίκους, 

σημειώνοντας αύξηση 42,4%. Το χωριό 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 Αϊ Γιάννη του Κλείδωνα), τις 6 Αυγούστου (του Σωτήρος) και τις 14 Σεπτεμβρίου (του Σταυρού).  

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. 

 

1.3.2 .  Διοικητική υπαγωγή 

Σύμφωνα με την τελευταία διοικητική διαίρεση (Σχέδιο Καλλικράτης) η Αλυκή (γεωγραφικός κωδικός 

Καλλικράτη: 6801000203) ανήκει στην Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς, της Δημοτικής Ενότητας Πάρου, που 

υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  
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1 .3 .3 .  Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας 

Οι συντεταγμένες τόσο των υφιστάμενων όσο και των πορεινόμενων έργων παρουσιάζονται αναλυτικά στα 

επισυναπτόμενα σχέδια της μελέτης (οριζοντιογραφία υφιστάμενης κατάστασης και οριζοντιογραφία προτεινόμενων 

έργων.  

ΚΟΡΥΦΗ X (m) Y (m) 
Σ1 600982,26 4094684,16 
Σ2 600976,60 4094664,87 
Σ3 600975,12 4094659,20 
Σ4 600971,79 4094655,68 
Σ5 600971,74 4094647,68 
Σ6 600964,31 4094621,53 
Σ7 600960,73 4094615,92 
Σ8 600951,88 4094579,04 
Σ9 600950,40 4094563,12 
Σ10 600945,47 4094540,70 
Σ11 600936,46 4094518,61 
Σ12 600929,25 4094479,92 
Σ13 600931,06 4094476,50 
Σ14 600933,50 4094478,38 
Σ15 600932,66 4094471,78 
Σ16 600940,17 4094470,27 
Σ17 600968,32 4094604,76 
Σ18 600971,41 4094609,35 
Σ19 600973,06 4094619,51 
Σ20 600972,00 4094619,63 
Σ21 600976,90 4094637,19 
Σ22 600989,96 4094681,82 
Σ23 600962,11 4094669,16 
Σ24 600914,26 4094501,01 
Σ25 600913,57 4094498,58 
Σ26 600913,48 4094498,26 
Σ27 600923,19 4094495,50 
Σ28 600922,69 4094490,24 
Σ29 600923,75 4094485,10 
Σ30 600794,30 4094531,68 
Σ31 600771,37 4094536,01 
Σ32 600748,54 4094605,62 
Σ33 600752,37 4094606,88 
Σ34 600751,64 4094609,09 
Σ35 600751,09 4094608,91 
Σ36 600750,65 4094611,22 
Σ37 600747,54 4094616,48 
Σ38 600733,26 4094611,59 
Σ39 600760,84 4094523,99 
Σ40 600787,02 4094519,08 
Σ41 600789,63 4094517,55 
Σ42 600790,18 4094526,47 
Σ43 600793,22 4094525,90 
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ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

  

 

Εικόνα 1-1. Γεωγραφική θέση (Πηγή: Google Maps & Google Earth) 

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
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1.4.  Κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων είναι:  

i) O Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», ο οποίος καθορίζει την 

κατηγορία του έργου, την διαδικασία αδειοδότησης, το είδος των περιβαλλοντικών μελετών, 

όπως εξειδικεύονται ή θα εξειδικευτούν με τις εγκυκλίους του 

ii) H Εγκύκλιος αριθμ. 1958-3/1/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011), που συνοδεύει τον ως άνω νόμο. 

iii) Η Απόφαση με Αριθμ. Οικ.: 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014): «Εξειδίκευση των διαδικασιών 

γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου 

κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 

λεπτομέρειας» 

iv) H Απόφαση με Αριθμ. οικ. 170225 (ΦΕΚ 135/Β'/27-01-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων 

των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ 

της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 

1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει». 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Εγκύκλιο τα έργα τόσο σήμερα όσο και μετά την υλοποίηση των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων κατατάσσονται στην 3η ομάδα έργων (λιμενικά έργα), 

Υποκατηγορία Α2 καθόσον πρόκειται για λιμένα εξυπηρέτησης αλιευτικών και τουριστικών 

σκαφών, με συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων μικρότερο των 1.000m. 

 

 

Εικόνα 1-2. Απόσπασμα εκ του Παραρτήματος ΙΙΙ της Υ.Α. 1958/13-01-2012 

 

1.5.  Φορέας έργου ή δραστηριότητας 

Φορέας διαχείρισης του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου 

Δ/νση:   Παροικιά, Πάρος, ΤΚ 84400 

Τηλ./Fax :   22840-28529 

E-mail:   ltparou@paros.gr 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=x7GQgiMtJaA%3d&tabid=508&language=el-GR
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1.6.  Περιβαλλοντικός μελετητής έργου ή δραστηριότητας 

Αρμόδια για θέματα της μελέτης είναι η κα Δανάη Κ. Σοφιαδέλη, Πολιτικός Μηχανικός  

Δ/νση:   Ανακρέοντος 24, Αθήνα 

Τηλ:    210-7481009 

E-mail:   dansof83@yahoo.gr 
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2.  ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

2.1.  Υπό μελέτη έργο ή δραστηριότητα  

Το αλιευτικό καταφύγιο της Αλυκής εντοπίζεται στο ΝΔ άκρο της νήσου Πάρου, έμπροσθεν του ομώνυμου 

οικισμού, σε απόσταση 1,5km και 12km νότια του αεροδρομίου και από τον κεντρικό λιμένα της νήσου 

(Παροικιάς) αντίστοιχα. 

Διοικητικά, υπάγεται στην Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς, του Δήμου Πάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και φορέας διαχείρισης του είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου. 

Συνοπτικά, τα βασικά στοιχεία του υπό μελέτη έργου περιλαμβάνουν υφιστάμενα και προτεινόμενα έργα: 

Υφιστάμενα έργα:  

Τα υπό μελέτη υφιστάμενα έργα λιμενικών εγκαταστάσεων στο αλιευτικό καταφύγιο Αλυκής από νότο προς 

βορρά είναι τα ακόλουθα: 

 Ημικυκλική λεκάνη με πρόχειρο κρηπίδωμα από Φ.Ο. μήκους 80m περίπου και σκυροδετημένη επιφάνεια. 

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

 Εγκάρσιοι βραχίονες για την πρόσδεση αλιευτικών και από/επιβίβαση των αλιέων, μήκους 2-3m 

δημιουργημένων με λάξευση και επανατοποθέτηση των φυσικών ογκολίθων της βραχώδους ακτογραμμής. 

 Παραλιακό κρηπίδωμα από τεχνητούς ογκολίθους μήκους 80m περίπου και πλάτους που κυμαίνεται από 10 

έως 3,5m Στη μέση περίπου του παραλιακού κρηπιδώματος υπάρχει μικρή τετραγωνική προβλήτα μήκους 

5m και πλάτους 5m. 

 Μικρός όρμος με περιμετρική κρηπίδωση ο οποίος στη νότια πλευρά του οριοθετείται προβλήτα μήκους 30m 

περίπου και πλάτους 12m. 

Προτεινόμενα έργα: 

α) Επέκταση του προσήνεμου μώλου κατά 25m ευθύγραμμα και στη συνέχεια 75m ακόμη με ΒΔ κατεύθυνση 

και εσωτερική γωνία 135ο. Το πλάτος στην ίσαλο θα είναι 15m και η κατασκευή θα γίνει από Φ.Ο., όπως και 

ο υφιστάμενος. Στην απόφαση της ΕΣΑΛ προτείνονται σκάλες από beton και φάρος επί μεταλλικού ιστού. 

Κρηπίδωση της υπήνεμης πλευράς της επέκτασης με επάλληλες σειρές από Τ.Ο..  

β) Συμπλήρωση της θωράκισης στο υφιστάμενο τμήμα του προσήνεμου μώλου. 

γ) Εγκατάσταση πλωτών προβλητών 

δ) Ξύλινος διάδρομος επί βάθρων για την προσπέλαση προς τα νέα κρηπιδώματα.  

ε) Κατασκευή παραλιακού κρηπίδωματος μήκους 170m και πλάτους 2m με δίκτυο ηλεκτροδότησης (φωτισμός 

και ηλεκτροδότηση σκαφών), ύδρευσης (υδροδότηση σκαφών, χερσαίων χώρων, δεξαμενής πυρόσβεσης), 

πυρόσβεσης (αντλιοστάσιο, δεξαμενή, πυροσβεστικές φωλεές) και αποχέτευσης (WC, δεξαμενή) 

στ) Ανακατασκευή οδού με πρόβλεψη πεζοδρομίου πλάτους 7,0m, διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού με 

πλάτος 7,0m και επιφάνεια χώρου στάθμευσης οχημάτων. Τοποθέτηση τοίχου αντιστήριξης στο όριο του 

λιμενικού έργου. 
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2.2.  Αποστάσεις του έργου/δραστηριότητας από όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών 

σχεδίων, όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν. 

3937/2011 (Α΄ 60), δάση και δασικές εκτάσεις, κύριες εγκαταστάσεις κοινωνικής 

υποδομής 

Τα μελετώμενα έργα, ανήκουν στην υποκατηγορία Α2 και η ελάχιστη ακτίνα της περιοχής μελέτης 

λαμβάνεται ως 500m, ως ισχύει για περιοχές εντός οικισμών ή σχεδίου. 

1. Αποστάσεις έργου από κέντρα οικισμών 

Τα έργα βρίσκονται εντός του οικισμού της Αλυκής ενώ η περιοχή οδικώς απέχει 12,8km και 23,6Km 

αντίστοιχα από την Παροικιά από την Νάουσα, τους σημαντικότερους οικισμούς της νήσου Πάρου. 

2. Αποστάσεις έργου από προστατευόμενες περιοχές (του ν. 3937/2011 Α' 60) 

Το αλιευτικό καταφύγιο, δεν βρίσκεται εντός κάποιας προστατευόμενης περιοχής. Οι κυριότερες 

περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που εντοπίζονται στην περιβάλλουσα ευρύτερη περιοχή 

μελέτης είναι οι εξής: 

Α) Δίκτυο NATURA 2000: Οι εγγύτερα στο καταφύγιο της Αλυκής περιοχές υπό καθεστώς 

προστασίας, βρίσκονται σε απόσταση 2,5km ΝΔ και 5km ΒΔ αντίστοιχα: 

 GR4220025 - ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥ KAI ΝΟΤΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ (κατηγορία SPA / ΖΕΠ: ζώνες ειδικής 

προστασίας) : πρόκειται για βιότοπο συνολικής χερσαίας έκτασης 2414.31 ha όπου 

προστατεύονται 76 είδη πουλιών. 

 GR4220016 - Νήσος Πάρος – Πεταλούδες (κατηγορία SCI A / ΤΚΣ:τόπος κοινοτικής σημασίας) 

: πρόκειται για βιότοπο συνολικής έκτασης 97.69 ha με οικολογική αξία λόγω της παρουσίας 

μεγάλου πληθυσμού της σπάνιας πεταλούδας Callimorpha quadripunctata  

Β) Καταφύγια άγριας ζωής : Το κοντινότερο καταφύγιο άγριας ζωής (4km βορειοδυτικά) είναι το 

“Άγιος Χαράλαμπος-Λαγκάδα (Πάρου)” με κωδικό Κ492. 

Γ) Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΤΦΙΚ): Η Αλυκή δεν αποτελεί Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού 

Κάλλους (Πρόγραμμα «Οριοθέτηση και καθορισμός μέτρων προστασίας τοπίων ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους»). Το πλησιέστερο (AT5011089 – Παροικιά, Πάρου) ευρίσκεται σε απόσταση 

10km περίπου προς βορρά. 

Δ) Υγροτοπικές Εκτάσεις (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ της Πάρου): Αποτελούν τα περισσότερο 

απειλούμενα οικοσυστήματα του νησιού λόγω των πολύ ισχυρών ανθρωπογενών πιέσεων που 

δέχονται λόγω της οικιστικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι παράκτιοι υγρότοποι είναι εκείνοι που 

χρήζουν της μεγαλύτερης προστασίας. Η περιοχή μελέτης γειτνιάζει με δύο από αυτούς:  

 Y422PAR003 - Αλυκή Αγκαιριάς & (απόσταση 650m ΒΔ του έργου) 

 Y422PAR012 – Πίσω Αλυκή Πάρου (απόσταση 150m ανατολικά του έργου) 

Ε) Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις (Καλύψεις Γης 2007) 

Δασικές εκτάσεις από θαμνώδη, σκληροφυλλική βλάστηση βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη του 

1km από την περιοχή μελέτης. 
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3. Αποστάσεις έργου από θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

Σύμφωνα με τον χάρτη του ΟΔΥΣΣΕΑ του κόμβου του ΥΠ.ΠΟ. με διοικητικές και γεωγραφικές 

πολιτιστικές πληροφορίες, οι κοντινότεροι στο αλιευτικό καταφύγιο χώροι με αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον ευρίσκονται σε απόσταση περίπου 10km προς βορρά πλησίον της Παροικιάς. Πρόκειται για 

θεσμοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους, το Ασκληπιείο (λατρευτικό ιερό του Ασκληπιού) και το 

Πύθιο (αρχαίος ναός του Πύθιου Απόλλωνα). 

 

2.3.  Οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει το 

έργο/δραστηριότητα  

Γενικά δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής μελέτης. Κάποιες 

επιπτώσεις όπως, πρόκληση αισθητικής ρύπανσης, αιώρηση ιζημάτων στη θαλάσσια στήλη, 

δημιουργία αέριων ρύπων και αύξηση των επιπέδων θορύβου όμως θα είναι προσωρινού χαρακτήρα 

και στο σύνολο τους περιορίζονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

 

2.4.  Μέτρα, δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο 

σχεδιασμό του έργου/δραστηριότητας και γενικότερα για την προστασία του 

περιβάλλοντος 

Ο χαρακτήρας των νέων έργων εκτός από αναπτυξιακός διαθέτει και ουσιαστική περιβαλλοντική 

διάσταση καθόσον αφορά στην κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών οι οποίες αποσκοπούν 

στην οργάνωση και διασφάλιση μίας «άναρχης» και παράλληλα επισφαλούς σήμερα λειτουργίας όπως 

ο ελλιμενισμός των αλιευτικών και σκαφών αναψυχής. Εξ αιτίας του τρόπου με τον οποίο υλοποιείται 

σήμερα ο ελλιμενισμός των σκαφών στο καταφύγιο, έχει προκληθεί και συνεχίζει να συντελείται, 

υποβάθμιση του παράλιου θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος (ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων, 

λυμάτων, διάβρωση της ακτής από την κατασκευή πρόχειρων μόλων/προβλητών κ.α.) αλλά και του 

τοπίου στην περιοχή μελέτης.  

Επιπρόσθετα, με την υλοποίηση των έργων θα προκύψουν θετικές επιδράσεις και οφέλη, στην τοπική 

και εθνική οικονομία λόγω της προσέλκυσης νέων χρηστών & επισκεπτών στο καταφύγιο. 

 

2.5.  Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν και μια ένδειξη των κύριων λόγων που 

συνηγορούν υπέρ της επιλεγείσας λύσης, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις  

Τα νέα έργα έχουν εγκριθεί από την ΕΣΑΛ (Απόφαση με α.π.8216/51/13/27-02-13) με 

διαφοροποιήσεις ως προς τις λιμενικές μελέτες (οριστική) οι οποίες συνίστανται, τόσο στην κατάργηση 

του υπήνεμου μώλου και των εσωτερικών προβλητών βαρύτητας όσο και στην προσθήκη πλωτών 

προβλήτων, δεξαμενής, αντλιοστάσιου & WC. 

Η προτεινόμενη λύση διαπιστώθηκε πως θα είχε ως αποτέλεσμα να εξασφαλίζονται ικανοποιητικές 

συνθήκες προστασίας της υπάρχουσας και μελλοντικής ανάγκης ελλιμενισμού σκαφών 

(επαγγελματικών και τουριστικών) από τους κυματισμούς του Ν και ΝΑ τομέα τη δημιουργία 

περισσότερων θέσεων πρόσδεσης σκαφών και συνολικά την οργάνωση των 
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δραστηριοτήτων/λειτουργιών του καταφυγίου γεγονός που θα είχε θετικό αποτέλεσμα στην 

προστασία του εκτεθειμένου παραλιακού μετώπου του καταφυγίου/οικισμού από τη διαβρωτική 

δράση των κυματισμών αλλά και τον περιορισμό της ρύπανσης από του χρήστες και επισκέπτες του 

καταφυγίου σήμερα. 
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3.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1.  Βασικά στοιχεία (μέγεθος, τεχνολογίες, συνολική ισχύς εξοπλισμού, δυναμικότητα, αριθμός 

απασχολουμένων, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, είδος και ποσότητες παραγόμενων 

προϊόντων) 

Η περιοχή στην οποία χωροθετείται το έργο (υφιστάμενα έργα), καθώς και τα προτεινόμενα νέα έργα, 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενα σχέδια ΜΠΕ-01 και Λ-01.  

Τα εξεταζόμενα έργα χωρίζονται σε υφιστάμενα και προτεινόμενα και περιλαμβάνουν: 

1. Υφιστάμενα έργα:  

Περιλαμβάνονται από νότο προς βορρά: 

 Ημικυκλική λεκάνη μήκους 80m περίπου με τοίχωμα εκ λιθοδομής μικρού ύψους και όπισθεν αυτής 

σκυροδοτημένη επιφάνεια, εμβαδού 330m2 περίπου. 

 Εγκάρσιος στην ακτή προσήνεμος μόλος από Φ.Ο. διαστάσεων, 130x15m (μxπ). 

 Εγκάρσιοι βραχίονες για την πρόσδεση αλιευτικών και από/επιβίβαση των αλιέων, μήκους 2-3m 

κατασκευασμένων με λάξευση και επανατοποθέτηση των φυσικών ογκολίθων της βραχώδους ακτογραμμής 

(η οποίοι καταργούνται με τα νέα έργα)  

 Παραλιακό κρηπίδωμα από Τ.Ο. μήκους 80m περίπου και κυμαινόμενου πλάτους (10,0÷3,5m). Στο μέσον 

περίπου του παραλιακού κρηπιδώματος υφίσταται τετραγωνική προβλήτα διαστάσεων, 5x5m. 

 Μικρός όρμος με περιμετρικό κρηπίδωμα, στη νότια πλευρά του οποίου, χωροθετείται προβλήτα 

διαστάσεων, 30x12m (μxπ) περίπου. 

2. Προτεινόμενα έργα: 

 Επέκταση προσήνεμου μώλου από Φ.Ο. κατά 25m ευθύγραμμα και στη συνέχεια 75m ακόμη με ΒΔ 

κατεύθυνση και εσωτερική γωνία 135⁰. Το πλάτος στην ίσαλο θα είναι 15m και η κατασκευή θα γίνει από 

Φ.Ο. Στην απόφαση της ΕΣΑΛ προτείνονται σκάλες από beton και φάρος επί μεταλλικού ιστού. Κρηπίδωση 

της υπήνεμης πλευράς της επέκτασης με επάλληλες σειρές από Τ.Ο..  

 Ξύλινος διάδρομος προσπέλασης των νέων κρηπιδωμάτων του προσήνεμου μώλου και συμπλήρωση της 

θωράκισης στο υφιστάμενο τμήμα του. 

 Εγκατάσταση πλωτών προβλητών. 

 Κατασκευή παραλιακού κρηπίδωματος μήκους 170m και πλάτους 2m με δίκτυο ηλεκτροδότησης (φωτισμός 

και ηλεκτροδότηση σκαφών), ύδρευσης (υδροδότηση σκαφών, χερσαίων χώρων, δεξαμενής πυρόσβεσης), 

πυρόσβεσης (αντλιοστάσιο, δεξαμενή, πυροσβεστικές φωλεές) και αποχέτευσης (WC, δεξαμενή). 

 Ανακατασκευή οδού με πρόβλεψη πεζοδρομίου πλάτους 7,0m, διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού με 

πλάτος 7,0m και επιφάνεια χώρου στάθμευσης οχημάτων. 

 

3.2.  Βασικά στοιχεία των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας. 

Η εκτέλεση των εργασιών ακολουθεί την παρακάτω σειρά: 

 

 Ομάδα εργασιών 1: Εκσκαφές - εξυγιάνσεις - επιχώσεις πυθμένα, εκσκαφές - αποξηλώσεις - καθαιρέσεις 

(χερσαίων χώρων, οδών, κτισμάτων κατασκευών) 
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 Ομάδα εργασιών 2: Κατασκευή πρισμάτων έδρασης –ανακουφιστικό από λιθορριπές, γεωυφάσματα, 

εξισωτικές στρώσεις, θωρακίσεις με φυσικού ογκόλιθους. 

 Ομάδα εργασιών 3: Κατασκευή κρηπιδωμάτων εκ τεχνητών ογκολίθων, ύφαλες σκυροδετήσεις, 

σκυροδετήσεις ανωδομών, πλακών. δαπέδων, τοιχείων κ.α.. 

 Ομάδα εργασιών 4: Εγκαταστάσεις Η/Μ (δίκτυα ηλεκτροδότησης, φωτισμού, υδροδότησης, αποχέτευσης, 

πυρόσβεσης κ.α.) 

 Ομάδα εργασιών 5: Οδοστρωσία 

 Ομάδα εργασιών 6: Πλωτοί προβλήτες 

 Ομάδα εργασιών 7: Διαμόρφωση χερσαίων χώρων (λιθοδομές, λιθεπενδύσεις, επιστρώσεις, κράσπεδα, 

ξύλινος διάδρομος, νησίδες πρασίνου) 

 

3.3.  Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες ποσότητες 

αποβλήτων κ.λπ. 

Οι απαιτούμενες ποσότητες των βασικών πρώτων υλών παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί1: 

Α/Α Είδος Εργασίας 
Εκτίμηση ποσότητας σε 

(με στρογγύλευση)  

1 Γενικές εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης, καθαρισμός πυθμένα 15.500 m3 

2 Αποξήλωση/καθαίρεση 420 m3 

3 Εξυγιάνσεις πυθμένα  5.200 m3 

4 Έξαλες επιχώσεις 1.750 m3 

5 Λιθορριπές – Εξισωτική στρώση 20.200 m3 

6 
Θωρακίσεις λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης 

λατομείου 
15.700 m3 

7 Σκυροδέματα - Ύφαλες σκυροδετήσεις -Σακκόλιθοι 3.650 m3 

8 Οδοστρωσία 1.200 m3 

9 Πλωτοί προβλήτες 120m 

10 Ξύλινο κατάστρωμα 90 m3 

11 Λιθεπενδύσεις/λιθοδομές 170 m3 

12 Τσιμεντοσωλήνες 60 μμ 

13 Φρεάτια 7 τεμ 

14 Οδοστρωσία (βάση + υπόβαση) 535 m3 

15 Ασφαλτικά 370 m3 

 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα παράγονται αστικά λύματα, τα οποία θα οφείλονται στο προσωπικό 

του εργοταξίου. Αρχικά εκτιμάται, ότι το προσωπικό του εργοταξίου θα κυμαίνεται μεταξύ των 10-15 ατόμων. Η 

ποσότητα των παραγόμενων αστικών λυμάτων αναμένεται να ανέρχεται σε 3.5-5.3 m3/d. 

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών γίνεται χρήση υλικών και δημιουργούνται καθημερινά 

ποσότητες στερεών απορριμμάτων. Οι ποσότητες των απορριμμάτων που αναμένεται να παράγονται από τους 

εργαζόμενους του εργοταξίου υπολογίζονται σε: 10-15 kg/ατ. (1 kg/ημέρα/άτομο). 

                                                           
1 Βλ. και Κεφ. 6.4. που ακολουθεί. 



«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου» Rev. 0 

 

ΔΔααννάάηη  ΚΚ..  ΣΣοοφφιιααδδέέλληη – Πολιτικός Μηχανικός    Σελίδα | 22 

4.  ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

 

4.1.  Στόχος και σκοπιμότητα 

 

4.1.1 .  Στόχος και σκοπιμότητα πραγματοποίησης του εξεταζόμενου έργου ή δραστηριότητας 

Σε ότι αφορά στα υφιστάμενα προς νομιμοποίηση έργα σημειώνεται ότι αυτά εξυπηρετούν την κίνηση της 

περιοχής σε αλιευτικά σκάφη και διερχόμενα σκάφη αναψυχής τους θερινούς μήνες.  

Δεδομένου ότι ο τουρισμός και η αλιεία αποτελούν δυο από τις σημαντικότερες δραστηριότητες των κατοίκων 

της περιοχής η διατήρηση και βελτίωση του λιμενίσκου της Αλυκής αποτελεί βασική προτεραιότητα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

Με τα προτεινόμενα έργα αναμένεται να αντιμετωπισθούν/επιληθούν σε μεγάλο βαθμό τεχνικά προβλήματα στο 

λιμένα όπως τα παρακάτω: 

 την έλλειψη ασφάλειας για τα εξυπηρετούμενα αλιευτικά σκάφη λόγω της όχλησης που δημιουργούν οι 

κυματισμοί του νότιου έως νοτιοανατολικού τομέα που κατά περίπτωση καθιστούν προβληματική την χρήση 

των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων 

 την έλλειψη παραλιακού κρηπιδώματος που έχει ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των σκαφών να 

ναυλοχούν «αρόδο» (Εικ.4-1). 

 

Εικόνα 4-1: Τυπική εικόνα στο αλιευτικό καταφύγιο Αλυκής με τα σκάφη να αγκυροβολούν «αρόδο» 

 την έλλειψη παραλιακού κρηπιδώματος που είχε ως αποτέλεσμα οι ντόπιοι να έχουν διαμορφώσει μικρούς 

εγκάρσιους υποτυπώδεις προβλήτες με λάξευση του φυσικού βραχώδους πρανούς στη σκιά του 

προσήνεμου μώλου (Εικ.4-2). 
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Εικόνα 4-2: Υποτυπώδεις εγκάρσιοι προβλήτες 

 την αδυναμία να ικανοποιήσει τον σημερινό αριθμό των αλιέων και πολύ περισσότερο των διερχομένων 

σκαφών 

 την έλλειψη Η/Μ παροχών για τα σκάφη και ιδιαίτερα για τα αλιευτικά, τα οποία χρειάζονται κατ’ ελάχιστον 

ύδρευση και ηλεκτροδότηση 

 την απουσία συστήματος πυροπροστασίας, γεγονός που το καθιστά πλήρως ανεπαρκές σε θέματα 

ασφαλείας που θεωρούνται τα πλέον σημαντικά σήμερα από κειμένη νομοθεσία 

 το ανεπαρκές πλάτος της παραλιακής οδού και την απουσία χώρων στάθμευσης 

 

4.1.2 .  Αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια τα οποία συνηγορούν στην υλοποίηση του 

έργου ή της δραστηριότητας 

Επιβλεβλημένη κρίνεται η βελτίωση των υποδομών και συνθηκών ελιμενισμού στην Αλυκή έτσι ώστε να 

οργανωθούν οι  αυθαίρετα οργανωμένες σήμερα δραστηριότητες που προκαλούν πιέσεις προς το περιβάλλον και 

παράλληλα να ενισχυθεί η τοπική οικονομία στη λιγότερο ανεπτυγμένη τουριστικά νότια Πάρο. 

 

4 .1 .3 .  Οφέλη που αναμένονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 

Οι τεχνικές προτάσεις βελτίωσης αφορούν κυρίως στην βελτίωση της λειτουργικότητας του καταφυγίου αλλά 

και στην ασφάλεια που θα πρέπει να παρέχει στα προσεγγίζοντα σε αυτό σκάφη. 

Η διατήρηση και βελτίωση του καταφυγίου εκτιμάται ότι θα συμβάλλει μελλοντικά: 

 στην καλύτερη εξυπηρέτηση αλιευτικών και τουριστικών σκαφών, 

 στην βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας της αλιείας, και  

 στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής,  

 στον περιορισμό της αρόδο αγκυροβολίας η οποία αφενός μεν δεν δημιουργεί έσοδα από τον ελλιμενισμό 

αφετέρου είναι εξαιρετικά επιζήμια για την προστατευόμενη υποθαλάσσια χλωρίδα. 
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Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η βελτίωση του αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής θα συμβάλει σημαντικά στην 

ανάδειξη του πλωτού τουρισμού στην περιοχή. Διεθνείς μελέτες και έρευνες έχουν καταδείξει ότι προκειμένου 

να αποτελέσει μια περιοχή ελκυστικό προορισμό για τουριστικά σκάφη είναι αναγκαίο να υπάρχουν στην περιοχή 

λιμένες υποδοχής και εξυπηρέτησης τουριστικών σκαφών ανά 20 ναυτικά μίλια περίπου. 

Όπως εμφαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, το αλιευτικό καταφύγιο στην Αλυκή μπορεί να αποτελέσει έναν 

επίσημα οργανωμένο χώρο υποδοχής που παρέχει τις αναγκαίες ευκολίες (ηλεκτροδότησης/υδροδότησης, 

διαχείρισης αποβλήτων & πετρελαιοειδών, παροχής καυσίμων κτλ) στη διαδρομή των τουριστικών σκαφών από 

τις βόρειες προς τις νότιες Κυκλάδες. 

 

Εικόνα 4-3: Τουριστικοί λιμένες μικτής χρήσης και αλιευτικά καταφύγια στην ευρύτερη περιοχή 
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4.2.  Ιστορική εξέλιξη του έργου ή της δραστηριότητας 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το πότε ακριβώς κατασκευάστηκαν τα λιμενικά έργα στην Αλυκή της 

Πάρου, αλλά με βάση τις ιστορικές φωτογραφίες είχαν ολοκληρωθεί τη δεκαετία του 1980. 

 

Εικόνα 4-4: Αεροφωτογραφία της περιοχής το 1945 όπου δεν υπάρχουν έργα (Πηγή: Γ.Υ.Σ.) 

 

 

Εικόνα 4-5: Φωτογραφία της περιοχής το 1970 όπου διακρίνεται η παραλιακή κρηπίδωση  

(Πηγή: http://paliaaliki.blogspot.gr/) 

  
Το σύνολο των έργων στο λιμένα φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί ήδη από το 1982. Με εξαίρεση το γεγονός ότι ο 

προσήνεμος μώλος έχει ακόμα πολύ μικρό μήκος περί τα 50m περίπου. 
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Εικόνα 4-6: Αεροφωτογραφία της περιοχής το 1982 όπου διακρίνονται τα κρηπιδώματα και τμήμα του 

προσήνεμου μώλου (Πηγή: Γ.Υ.Σ.) 

 

Από το 2003 και εντεύθεν σύμφωνα με τις αεροφωτογραφίες της Γ.Υ.Σ. και του Google Earth δεν υπάρχουν 

τροποποιήσεις στο λιμένα 

 

Εικόνα 4-7: Αεροφωτογραφία της περιοχής το 2003 (Πηγή: Google Earth) 
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Για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του αλιευτικού καταφυγίου το ΔΛΤ Πάρου –Αντιπάρου έχει προκηρύξει 

κατά το παρελθόν τις κάτωθι μελέτες: 

 «Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Αγκαιριάς Πάρου, Σεπτέμβριος 2000», εκπονήθηκε από τους Ε.Γοβδελά 

– Γιαννακάκη, Γ. Χριστακόπουλο, Θ. Αντιπάτη, Ε.Εμμανουηλίδη  

 «Οριστική Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Αγκαιριάς Πάρου, Μάρτιος 2002», εκπονήθηκε από τους 

Ε.Γοβδελά – Γιαννακάκη, Γ. Χριστακόπουλο, Θ. Αντιπάτη, Ε.Εμμανουηλίδη 

 «Ακτομηχανική Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Αγκαιριάς Πάρου, Μάρτιος 2002», εκπονήθηκε από τους 

Ε.Γοβδελά – Ερρίκουετς, Θ. Αντιπάτη, Ε.Εμμανουηλίδη 

 «Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καταφυγίου Αγκαιριάς Πάρου, Μάρτιος 2002», εκπονήθηκε από 

τους Ε.Γοβδελά – Ερρίκουετς, Θ. Αντιπάτη, Ε.Εμμανουηλίδη 

 

Επί των μελετών αυτών εκδόθηκαν οι κάτωθι γνωμοδοτήσεις.    

 Απόφαση της 55ης/11/12/2012 Συνεδρίασης της Ε.Σ.Α.Λ. με θέμα: Προμελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) του έργου: «Αλιευτικό Καταφύγιο Αλυκής (Αγκαιριάς) Νήσου Πάρου, Δήμου Πάρου, Ν. 

Κυκλάδων»  

 Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του Έργου : «Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου 

Αλυκής (Αγκαιριάς) Νήσου Πάρου, Δήμου Πάρου, Ν. Κυκλάδων» (βλ.Παράρτημα Ζ) 

 

Σύμφωνα με τις εν λόγω γνωμοδοτήσεις τα έργα που καταρχήν έχουν αδειοδοτηθεί στο λιμένα είναι: 

1. Επέκταση προσήνεμου μώλου από Φ.Ο. κατά 25m ευθύγραμμα και στη συνέχεια 75m ακόμη με ΒΔ 

κατεύθυνση και εσωτερική γωνία 135 βαθμούς. Το πλάτος στην ίσαλο θα είναι 15m και η κατασκευή θα 

γίνει από Φ.Ο. Στην απόφαση της ΕΣΑΛ προτείνονται σκάλες από beton και φάρος επί μεταλλικού ιστού.  

2. Παραλιακό κρηπίδωμα μήκους 170m και πλάτους 2m από Τ.Ο. με δίκτυο ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και 

πυρόσβεσης. 

3. Ανακατασκευή οδού και εν γένει ανάπλαση της παραλιακής ζώνης 

4. Εγκατάσταση πλωτών προβλητών σε κατάλληλες θέσεις. 

5. Δεν συμπεριλαμβάνεται στο έργο η κατασκευή υπήνεμου μώλου στο βόρειο τμήμα του λιμένα και 

εσωτερικών προβλητών όπως είχε προταθεί στην από 2002 οριστική μελέτη. 

 

Ως εκ του τούτου σκοπός της παρούσα μελέτης η οποία αποτελεί επικαιροποίηση της από 2002 Οριστικής 

Μελέτης και Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η τροποποίηση των έργων σύμφωνα με τις 

παρατηρήσεις των εν λόγω γνωμοδοτήσεων. 
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4.3.  Οικονομικά στοιχεία του έργου ή της δραστηριότητας 
 

4.3.1 .  Εκτίμηση συνολικού προϋπολογισμού 

 
Το κόστος των προτεινόμενων εργασιών, εκτιμάται ως ακολούθως: 

 

Α/Α 

ΑΡ. ΤΙΜ. ΛΙΜ 

- 

ΚΩΔ. ΑΡΘ. 

Η/Μ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. 
ΚΩΔ.  

ΑΝΑΘ. 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

A. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΟΜΑΔΑ 1η: ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ -  ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ           

1 ΛΙΜ 2.01  Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α  μ3 ΛΙΜ 1210 12.250,00 4,25 52.062,50 

2 ΛΙΜ 2.03.01 Εκσκαφή σε εδάφη Κατηγορίας Γ χωρίς χρήση δράγας με κοπτική κεφαλή μ3 ΛΙΜ 1230 2.850,00 14,55 41.467,50 

3 ΛΙΜ 3.02 Εξαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμων μ3 ΛΙΜ 1321 1.750,00 6,41 11.217,50 

4 ΛΙΜ 3.03 Εξυγιαντικές στρώσεις πυθμένα με αμμοχάλικο μ3 ΛΙΜ 2140 5.200,00 10,11 52.572,00 

5 ΟΔΟ Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες  μ3 ΟΔΟ-1123Α 400,00 2,55 1.020,00 

6 ΟΔΟ Α-2.1 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων 

με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 
μ2 ΟΔΟ-1123Α 300,00 3,35 1.005,00 

7 ΟΔΟ Α-7 Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές μ3 ΟΙΚ-2275 120,00 10,40 1.248,00 

8 
Ν1 

(ΛΙΜ 5.07.01) 

Άρση / επανατοποθέτηση φυσικών ογκολίθων βάρους μέχρι 35 

τόνων  
μ3 ΛΙΜ 3110 530,00 20,00 10.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ Α1: 171.192,50 

ΟΜΑΔΑ 2η: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ           

9 ΛΙΜ 4.02 Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0,5 έως 100 kg μ3 ΛΙΜ 2210 13.000,00 15,61 202.930,00 
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Α/Α 

ΑΡ. ΤΙΜ. ΛΙΜ 

- 

ΚΩΔ. ΑΡΘ. 

Η/Μ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. 
ΚΩΔ.  

ΑΝΑΘ. 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

10 ΛΙΜ 4.07 
Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος ατομικού βάρους 20 - 

100 kg 
μ3 ΛΙΜ 2230 3.500,00 15,11 52.885,00 

11 
N2 

(ΛΙΜ 4.02) 
Λιθορριπές  ατομικού βάρους λίθων 200 - 500 kg μ3 ΛΙΜ 2210 3.250,00 16,61 53.982,50 

12 ΛΙΜ 4.09 Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα μ3 ΛΙΜ 2140 430,00 16,61 7.142,30 

13 
Ν3  

(ΛΙΜ 4.08.01) 

Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης 

λατομείου ατομικού βάρους 500- 800 kg 
μ3 ΛΙΜ 2310 5.000,00 17,11 85.550,00 

14 
Ν4 

(ΛΙΜ 4.08.02) 

Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης 

λατομείου  ατομικού βάρους 1500- 3000 kg 
μ3 ΛΙΜ 2320 3.300,00 17,81 58.773,00 

15 
Ν5 

(ΛΙΜ 4.08.04) 

Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης 

λατομείου  ατομικού βάρους 5000- 8000 kg 
μ3 ΛΙΜ 2330 7.400,00 23,61 174.714,00 

16 ΛΙΜ 4.11.04 
Προμήθεια και διάστρωση μη υφαντού γεωϋφάσματος σε ύφαλα 

τμήματα θαλασσίων έργων ειδικού βάρους 500 gr/m2  
μ2 ΥΔΡ 6361 6.400,00 8,50 54.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ Α2: 690.376,80 

ΟΜΑΔΑ 3η: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ           

17 ΛΙΜ 5.01.01  Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους μέχρι 35 ton μ3 ΛΙΜ 3110.1 1.750,00 95,00 166.250,00 

18 ΛΙΜ 5.02 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός μ3 ΛΙΜ 3110.1 35,00 90,00 3.150,00 

19 ΛΙΜ 6.01.01 
Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25 με χρήση σιδηροτύπων 
μ3 ΛΙΜ 4110.1 30,00 115,00 3.450,00 

20 ΛΙΜ 6.02 Ύφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος μ3 ΛΙΜ 4130.1 60,00 140,00 8.400,00 

21 ΛΙΜ 8.01.02 
Ανωδομές λιμενικών έργων από oπλισμένο έγχυτο επί τόπου 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
μ3 ΛΙΜ 4240.1 460,00 90,00 41.400,00 
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Α/Α 

ΑΡ. ΤΙΜ. ΛΙΜ 

- 

ΚΩΔ. ΑΡΘ. 

Η/Μ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. 
ΚΩΔ.  

ΑΝΑΘ. 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

22 ΛΙΜ 8.03.01 
Επιστρώσεις δαπέδων από άοπλο ή oπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 
μ2 ΛΙΜ 4300.1 325,00 90,00 29.250,00 

23 ΟΔΟ Β-29.4.5 
Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, 

τοίχων, θωρακίων κλπ 
μ3 ΟΔΟ 2551 1.300,00 121,00 157.300,00 

24 
Ν6 

(32.10 ΟΙΚ) 

Λευκό έγχυτο ή προκατασκευασμένο σκυρόδεμα C20/25 για επί 

τόπου ειδικές διακοσμητικές κατασκευές συμπεριλαμβανομένου 

του εμφανούς ξυλοτύπου χωρίς τον οπλισμό. 
μ3 ΟΙΚ 3215 9,00 232,37 2.091,33 

25 ΛΙΜ  11.01 Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων  kg ΛΙΜ 4400 
123.000,0

0 
0,95 116.850,00 

26 ΟΙΚ 61.02 
Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές 

σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm 
kg ΟΙΚ 6102 7.000,00 2,30 16.100,00 

27 OΔΟ Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη  μ2 ΟΔΟ 2411 750,00 1,60 1.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ Α3: 545.441,33 

ΟΜΑΔΑ 4η: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ           

28 ΛΙΜ 9.05 Χαλύβδινοι κρίκοι πρόσδεσης kg ΛΙΜ 4500 180,00 3,30 594,00 

29 ΛΙΜ 9.02 Χυτοχαλύβδινες δέστρες kg ΛΙΜ 4700 480,00 3,80 1.824,00 

30 
Ν7 

(ΛΙΜ 9.07) 

Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού οβελού του 

φάρου του ακρομωλίου μετά της εκ σκυροδέματος βάσης του και 

των βαθμίδων προσπέλασης από χάλυβα 

τεμ ΛΙΜ 1312 1,00 10.000,00 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ Α4: 12.418,00 

ΟΜΑΔΑ 5η:ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ           

31 ΟΔΟ Γ-1.2 Υπόβαση πάχους 0.10 m (ΠΤΠ Ο-150) μ2 ΟΔΟ 3111.Β 4.500,00 1,36 6.124,50 
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Α/Α 

ΑΡ. ΤΙΜ. ΛΙΜ 

- 

ΚΩΔ. ΑΡΘ. 

Η/Μ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. 
ΚΩΔ.  

ΑΝΑΘ. 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

32 ΟΔΟ Γ-2.2 Bάση πάχους 0.10 m (ΠΤΠ Ο-155) μ2 ΟΔΟ 3211.Β 6.200,00 1,46 9.058,20 

33 ΟΔΟ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη μ2 ΟΔΟ-4110 1.750,00 1,10 1.925,00 

34 ΟΔΟ Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m μ2 
ΟΔΟ-

4321.Β1 
1.750,00 6,68 11.690,88 

35 ΟΔΟ Δ-8.1 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

με χρήση κοινής ασφάλτου  
μ2 

ΟΔΟ-

4521.Β1 
1.750,00 7,18 12.565,88 

36 OΔΟ Ε-17.2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά μ2 ΟΙΚ-7788 25,00 18,00 450,00 

ΣΥΝΟΛΟ Α5: 41.814,45 

ΟΜΑΔΑ 6η: ΛΟΙΠΑ            

37 Ν8 Πλωτοί προβλήτες με ολόσωμο πλωτήρα από σκυρόδεμα. μ. ΛΙΜ 3400  120,00 3.000,00 360.000,00 

38 
Ν9 

(ΟΙΚ52.02.01) 
Ξύλινο δάπεδο πάχους 3εκ. μετά των δοκών εδράσεως του από 

τροπική ξυλεία 
μ3 ΟΙΚ-5203 90,00 1.500,00 135.000,00 

39 ΟΔΟ B-51 Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από σκυρόδεμα μμ ΟΔΟ 2921 265,00 8,80 2.332,00 

40 ΛΙΜ 8.06 Λιθεπενδύσεις ανωδομών λιμενικών έργων μ2 ΟΙΚ 4313 142,15 40,00 5.686,00 

41 ΛΙΜ 9.01.02 
Καλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 από ελατό χυτοσίδηρο 

(ductile iron)   
kg ΛΙΜ 4600 1.050,00 2,50 2.625,00 

42 
ΥΔΡ 

12.01.01.03 

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1916 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm 
μ. 

ΥΔΡ 

6551.3 
60,00 38,00 2.280,00 

43 ΟΔΟ Β-66.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)  τεμ ΟΔΟ-2548 4,00 400,00 1.600,00 

44 ΟΔΟ Β-66.4 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80 m) (ΠΚΕ) τεμ. ΟΔΟ-2548 3,00 1.100,00 3.300,00 

45 ΟΔΟ Β-83 Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα τεμ. ΟΔΟ-2921 11,00 21,00 231,00 
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Α/Α 

ΑΡ. ΤΙΜ. ΛΙΜ 

- 

ΚΩΔ. ΑΡΘ. 

Η/Μ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. 
ΚΩΔ.  

ΑΝΑΘ. 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

46 ΟΙΚ 43.01.02 

Λιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 χγρ 

τσιμέντου πάχους 20 εκ. για την κατασκευή εξωτερικών τοίχων 

υποστηλωμάτων, στηθαίων κλπ. 

m3 ΟΙΚ 4307 140,00 82,50 11.550,00 

47 OIK 45.01.02 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου  m2 ΟΙΚ 4502 650,00 10,00 6.500,00 

48 
Ν10 (ΟΙΚ 

73.11) 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες και με τετραγωνικές 

ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες 
m2 OIK 7311 2.700,00 22,00 59.400,00 

49 ΠΡΣ Δ.1.3 Δένδρα κατηγορίας Δ3 τεμ. ΠΡΣ 5210 11,00 12,50 137,50 

50 ΠΡΣ Δ.2.2 Θάμνοι κατηγορίας Θ2  τεμ. ΠΡΣ-5210 40,00 4,30 172,00 

51 ΠΡΣ Δ.7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος m3 ΠΡΣ 1710 100,00 8,50 850,00 

52  ΠΡΣ Ε.2.2 
Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με 

εργαλεία χειρός 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50m 
τεμ. ΠΡΣ 5120 51,00 2,00 102,00 

53 ΠΡΣ Ε.9.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt τεμ. ΠΡΣ-5210 51,00 1,10 56,10 

54 ΠΡΣ Ε.11.1.1 
Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος 

πασσάλου μέχρι 2,50m 
τεμ. ΠΡΣ 5240 255,00 2,50 637,50 

55 Ε16.4.2.2  
Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από εύκαμπτη 

πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ),, πάχους 1,8mm .  
m2 OIK 7912 250,00 25,30 6.325,00 

56 N11 
Διαμόρφωση επιφανείας πετροκήπων με χρήση λίθινων υλικών, 

λευκών κροκαλών, φυσικών βραχών κ.λ.π.  
m2 ΟΔΟ1620 80,00 25,00 2.000,00 

57 ΠΡΣ ΣΤ.1.2. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,61m και άνω τεμ. ΠΡΣ 5330 51,00 0,70 35,70 

58 ΠΡΣ ΣΤ.3.1 Λίπανση φυτών με τα χέρια τεμ. ΠΡΣ 5340 102,00 0,10 10,20 

59 ΠΡΣ ΣΤ.4.1.1 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m τεμ. ΠΡΣ 5354 102,00 17,50 1.785,00 
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Α/Α 

ΑΡ. ΤΙΜ. ΛΙΜ 

- 

ΚΩΔ. ΑΡΘ. 

Η/Μ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. 
ΚΩΔ.  

ΑΝΑΘ. 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

60 ΠΡΣ ΣΤ.5.1 Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4m τεμ. 
ΠΡΣ 

5362Α 
164,00 0,40 65,60 

ΣΥΝΟΛΟ Α6: 602.680,60 

   
          

  
 

ΣΥΝΟΛΟ  2.063.923,68 € 

 Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 371.506,26 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι 2.435.429,94 € 

 ΑΠΡΟΒΛ 15%  365.314,49 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ 2.800.744,43 € 

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 85.434,43 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙΙ 2.886.178,86 € 

  
 

ΦΠΑ 23% 663.821,14 € 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.550.000,00 € 
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Α/Α 
ΑΡ. ΤΙΜ. ΛΙΜ - 

ΚΩΔ. ΑΡΘ. Η/Μ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. 

ΚΩΔ.  

ΑΝΑΘ. 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΟΜΑΔΑ 1η: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ           

1 
(ΝΕΤ) 

Y.12.14.01.01 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 

100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 10 atm  

μ.μ. ΥΔΡ-6621.1 78,00 2,80 218,40 

2 
(ΝΕΤ) 

Υ.12.14.01.03 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 

100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm  

μ.μ. ΥΔΡ-6621.1 674,00 4,00 2.696,00 

3 
(ΝΕΤ) 

Υ.12.14.01.04 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 

100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm  

μ.μ. ΥΔΡ-6621.1 15,00 4,60 69,00 

4 
ΑΤΗΕ (Ν) 

8125.01.07 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη 2 1/2'', κλαπέ με 

σπείρωμα 
τεμ ΗΛΜ-8125.01.07 1,00 54,24 54,24 

5 ΑΤΗΕ (Ν) 8104.04 Συρταρωτή Βαλβίδα (βαννα) Φ 1 1/4'' ins  τεμ ΗΛΜ-8104.04 25,00 20,27 506,75 

6 ΑΤΗΕ (Ν) 8104.06 Συρταρωτή Βαλβίδα (βαννα) Φ 2'' ins τεμ ΗΛΜ-8125.01.06 2,00 41,97 83,94 

7 ΑΤΗΕ (Ν) 8104.08 Συρταρωτή Βαλβίδα (βαννα) Φ 2 1/2'' ins  τεμ ΗΛΜ-8104.08 1,00 48,26 48,26 

8 
ΑΤΗΕ (ΝΕΟ) 

ΠΡΣ.5814.10 
Μετρητής ύδρευσης  τεμ ΠΡΣ-5814.10 1,00 227,56 227,56 

9 
ΑΤΗΕ (ΝEO) 

9307.10 

Φρεάτιο επισκέψεως ύδρευσης διαστάσεων 

0.30mx0.30mx0.30m 
τεμ 

Oικ.2121&Οικ.3213& 

ΗΛΜ-8072& ΗΛΜ-
1,00 137,55 137,55 
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Α/Α 
ΑΡ. ΤΙΜ. ΛΙΜ - 

ΚΩΔ. ΑΡΘ. Η/Μ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. 

ΚΩΔ.  

ΑΝΑΘ. 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

003 

10 
ΑΤΗΕ (ΝEO) 

9307.11 

Φρεάτιο επισκέψεως ύδρευσης διαστάσεων 

0.60mx0.60mx0.60m 
τεμ 

Oικ.2121&Οικ.3213& 

ΗΛΜ-8072& ΗΛΜ-

003 

1,00 226,80 226,80 

11 
NET (ΠΡΣ) 

Η09.02.13.01 
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 6'', μίας Η/Β  τεμ ΗΛΜ-8, 100% 2,00 8,50 17,00 

12 
NET (ΠΡΣ) 

Η05.01.03 

Σφαιρικός κρουνός, ορειχάλκινος, κοχλιωτός, PN 16 atm, 

Φ 1'' 
τεμ ΗΛΜ-11, 100% 3,00 9,80 29,40 

13 ΗΛΜ-8103.03 Πλωτήρας (ΦΛΟΤΕΡ) Φ 1" τεμ ΗΛΜ-8103.03, 100% 1,00 36,26 36,26 

ΣΥΝΟΛΟ Β1: 4.351,16 

ΟΜΑΔΑ 2η: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ           

14 
ΑΤΗΕ (Ν) 

8042.03.09 

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C., 

πίεσης λειτουργίας για 20oC 6,0atm, διαμέτρου 125mm  
μ.μ. ΗΛΜ-8, 100% 5,00 24,00 120,00 

15 
ΑΤΗΕ (Ν) 

8045.21.02 
Πλαστικός μηχανοσίφωνας Φ125mm τεμ ΗΛΜ-8, 100% 1,00 49,16 49,16 

16 
ΑΤΗΕ (ΝEO) 

9307.12 

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10cm με 

διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα  διαστάσεων 50cmx60cm, 

βάθους 60cm 

τεμ 
Oικ.2121&Οικ.3213& 

ΗΛΜ-8072& ΗΛΜ-00 
1,00 197,52 197,52 

17 ΑΤΗΕ (Ν) 1000.1 Πλαστική δεξαμενή βοθρολυμάτων, 8 m³ τεμ ΗΛΜ-30 1,00 3.039,67 3.039,67 

ΣΥΝΟΛΟ Β2: 3.406,35 
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Α/Α 
ΑΡ. ΤΙΜ. ΛΙΜ - 

ΚΩΔ. ΑΡΘ. Η/Μ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. 

ΚΩΔ.  

ΑΝΑΘ. 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 3η: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

18 
(ΝΕΤ) 

Υ.12.14.01.04 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 

100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm  

μ.μ. ΥΔΡ-6621.1 65,00 4,50 292,50 

19 
(ΝΕΤ) 

Υ.12.14.01.06 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 

100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm  

μ.μ. ΥΔΡ-6621.1 415,00 7,40 3.071,00 

20 
(ΝΕΤ) ATHE 

ΗΛΜ.66.30 

Υπαίθρια πυροσβεστική φωλεά ανοξείδωτη υψηλής 

ανθεκτικότητας σε διαβρωτικό περιβάλλον 
τεμ ΗΛΜ-52 6,00 2.000,00 12.000,00 

21 
ATHE (ΝΕΟ) 

Ν3.ΗΛΜ.66.31 
Υπαίθριοε πυροσβεστικός σταθμός  τεμ ΗΛΜ-52 2,00 674,32 1.348,64 

22 

ΑΤΗΕ 

ΗΛΜ.Ν.8201.01.0

2 

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA6kgr τεμ ΗΛΜ-19 6,00 38,19 229,14 

23 

(ΝΈΟ) ΑΤΗΕ 

ΗΛΜ.Ν.8201.02.1

0 

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως PA25kgr τεμ ΗΛΜ-19 2,00 195,00 390,00 

24 ΑΤΗΕ (Ν) 1000.2 Πλαστική δεξαμενή νερού πυρόσβεσης, 12 m³ τεμ ΗΛΜ-30 1,00 2.829,67 2.829,67 

25 

(ΝΈΟ) ΑΤΗΕ 

ΗΛΜ.Ν.8201.02.1

2 

Εγκατάσταση πυροσβεστικού συγκροτήματος 

αποτελούμενο από μία κύρια ηλεκτριοκίνητη 

φυγόκεντρη, μία πετρελαιοκίνητη αντλία και μία 

τεμ ΗΛΜ-21 1,00 15.104,67 15.104,67 
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Α/Α 
ΑΡ. ΤΙΜ. ΛΙΜ - 

ΚΩΔ. ΑΡΘ. Η/Μ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. 

ΚΩΔ.  

ΑΝΑΘ. 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

εφεδρική αντλία (Jockey) 

ΣΥΝΟΛΟ Β3: 35.265,62 

ΟΜΑΔΑ 4η: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ             

26 
ΗΛΜ.N.8773.01.1

5 

Καλώδιο τύπου NYY μοποπολικό διατομής 1Χ240 mm2, 

για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
μ.μ.  ΗΛΜ.8773.05.03 10,00 35,26 352,60 

27 
ΑΤΗΕ Ν 

.8773.02.03 

Καλώδιο τύπου NYY διπολικό διατομής 2Χ4 mm2, για 

τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
μ.μ.  ΗΛΜ.8773.02.03 60,00 3,50 210,00 

28 
ΑΤΗΕ Ν 

.8773.03.02  

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ2,5 mm2, για 

τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
μ.μ.  ΗΛΜ.8773.03.02 625,00 3,39 2.118,75 

29 
ΑΤΗΕ Ν 

.8773.03.03  

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ4 mm2, για 

τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
μ.μ.  ΗΛΜ.8773.03.03 75,00 4,42 331,50 

30 
ΑΤΗΕ Ν 

.8773.03.04 

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ6 mm2, για 

τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
μ.μ.  ΗΛΜ.8773.03.04 725,00 5,57 4.038,25 

31 
ΑΤΗΕ Ν 

.8773.03.05 

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ10 mm2, για 

τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
μ.μ.  ΗΛΜ.8773.03.05 300,00 7,62 2.286,00 

32 
ΑΤΗΕ Ν 

.8773.03.15 

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ240 mm2, για 

τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
μ.μ.  ΗΛΜ.8773.03.15 10,00 98,30 983,00 

33 
ΑΤΗΕ Ν 

.8773.04.01 

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ25/16 mm2, 

για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
μ.μ.  ΗΛΜ.8773.04.01 240,00 17,38 4.171,20 

34 
ΑΤΗΕ Ν 

.8773.04.03 

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ50/25 mm2, 

για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
μ.μ.  ΗΛΜ.8773.04.03 70,00 29,13 2.039,10 
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Α/Α 
ΑΡ. ΤΙΜ. ΛΙΜ - 

ΚΩΔ. ΑΡΘ. Η/Μ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. 

ΚΩΔ.  

ΑΝΑΘ. 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

35 
ΑΤΗΕ Ν 

.8773.04.04 

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ70/35 mm2, 

για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
μ.μ.  ΗΛΜ.8773.04.04 115,00 38,55 4.433,25 

36 
ΑΤΗΕ Ν 

.8773.04.05 

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ95/50 mm2, 

για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
μ.μ.  ΗΛΜ.8773.04.05 200,00 50,39 10.078,00 

37 
ΑΤΗΕ Ν 

.8773.05.03 

Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό διατομής 4Χ4 mm2, 

για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
μ.μ.  ΗΛΜ.8773.05.03 300,00 5,35 1.605,00 

38 ΗΛΜ.62.10.48.01 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, διατομής 6 ΜΜ2. μ.μ. ΗΛΜ.45 40,00 3,10 124,00 

39 ΗΛΜ.62.10.48.03 
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, διατομής 25 

ΜΜ2. 
μ.μ. ΗΛΜ.45 630,00 5,70 3.591,00 

40 
ΝΕΤ 

ΗΛΜ60.20.40.12   

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής 

σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου 

DN 90 mm 

μ.μ. ΗΛΜ.5 
1.200,0

0 
7,50 9.000,00 

41 
ΝΕΤ 

ΗΛΜ60.20.40.11   

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής 

σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου 

DN 63 mm 

μ.μ. ΗΛΜ.5 260,00 6,40 1.664,00 

42 
ΑΤΗΕ (ΝΕΟ) 

9315.01.06 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής 

σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου 

DN 50 mm 

μ.μ. ΗΛΜ.5 45,00 5,39 242,55 

43 ΑΤΗΕ (ΝΕΟ) 8837  Γείωση με ηλεκτρόδιο τύπου COPPERWELD Φ1''  τεμ ΗΛΜ.45 5,00 75,97 379,85 

44 
ΑΤΗΕ (ΝΕΟ) 

8749.01 

Φρεάτιο διαστάσεων 50X50 cm, βάθους 60 cm 

διακλαδώσεως υπογείων 'καλωδίων  
τεμ ΗΛΜ 8749.01 13,00 222,44 2.891,72 

45 
ΑΤΗΕ (ΝΕΟ) 

8749.10 

Φρεάτιο διαστάσεων 80X80 cm, βάθους 100cm 

διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων  
τεμ ΗΛΜ 8749.10 1,00 342,36 342,36 
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Α/Α 
ΑΡ. ΤΙΜ. ΛΙΜ - 

ΚΩΔ. ΑΡΘ. Η/Μ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. 

ΚΩΔ.  

ΑΝΑΘ. 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

46 ΗΛΜ.66.20.04 Pillar ανοξείδωτο 25 αναχωρήσεων τεμ ΗΛΜ.52 1,00 4.000,00 4.000,00 

47 
ΑΤΗΕ (ΝΕΟ) 

60.10.20.10 

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, δαπέδου για 

φωτισμό ανάδειξης μετά του λαμπτήρα φθορισμού  

ισχύος 18w 

τεμ ΗΛΜ.103 34,00 530,22 18.027,48 

48 
ΑΤΗΕ (ΝΕΟ) 

60.10.20.11 

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, δαπέδου για 

φωτισμό πορείας στο ξύλινο deck μετά του λαμπτήρα 

τεχνολογίας Led ισχύος 1w 

τεμ ΗΛΜ.103 48,00 753,87 36.185,76 

49 
ΑΤΗΕ (ΝΕΟ) 

60.10.20.12 

Φωτιστικό σώμα παραδοσιακού τύπου για τοποθέτηση 

στην κορυφή ιστού με λαμπτήρα υψηλής metal halide 

70w 

τεμ ΗΛΜ.103 14,00 349,62 4.894,68 

50 
ΑΤΗΕ (ΝΕΟ) 

60.10.05.01 

Ιστός ηλεκτροφωτισμού από γαλβανισμένο 

χαλυβδοσωλήνα, ύψους 3m 
τεμ ΗΛΜ.101 14,00 852,00 11.928,00 

51 ΗΛΜ.Ν.9347 Συνδεση μετρητού ΔΕΗ τεμ ΗΛΜ.9347 1,00 255,99 255,99 

ΣΥΝΟΛΟ Β4: 126.174,04 

ΟΜΑΔΑ 5η: ΕΚΣΚΑΦΕΣ           

52 
(ΝΕΤ) 

ΥΔΡ.3.11.02.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε 

κατοικημένη περιοχή, βάθος ορύγματος έως 4,00 m με 

μεταφορά  

μ3 ΥΔΡ.6082.01 264,00 25,50 6.732,00 

53 (ΝΕΤ) ΥΔΡ.5.03 
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς 

ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 
μ3 ΥΔΡ.6066 185,00 0,40 74,00 

54 (ΝΕΤ) ΥΔΡ.5.08 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 

ορυχείου ή χειμάρρου. 
μ3 ΥΔΡ.6069.01 53,00 9,70 514,10 
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Α/Α 
ΑΡ. ΤΙΜ. ΛΙΜ - 

ΚΩΔ. ΑΡΘ. Η/Μ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝ. 

ΚΩΔ.  

ΑΝΑΘ. 
ΠΟΣΟΤ. 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΟ Β5: 7.320,10 

ΟΜΑΔΑ 6η: ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ           

55 ΗΛΜ.66.10.03  
Κιβώτιο παροχών σκαφών με δύο ηλεκτρικές παροχές 

16Α και δύο υδραυλικές παροχές 
τεμ ΗΛΜ.52 12,00 750,00 9.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ Β6: 9.000,00 

   
          

  
 

ΣΥΝΟΛΟ  185.517,27 € 

  
 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 33.393,11 € 

   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι 218.910,38 € 

   

ΑΠΡΟΒΛ 15%  32.836,56 € 

  
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ 251.746,94 € 

  
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 8.415,66 € 

  
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙΙ 260.162,60 € 

  
 

ΦΠΑ 23% 59.837,40 € 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 320.000,00 € 
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4 .3 .2 .  Εκτίμηση επιμέρους προσεγγιστικού προϋπολογισμού των προτεινόμενων μέτρων και 

δράσεων για το περιβάλλον 

Κατά τη φάση της κατασκευής τα μέτρα για το περιβάλλον θα εφαρμοσθούν από τον Ανάδοχο 

κατασκευής των προτεινόμενων έργων και συμπεριλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό των 

έργων. 

Το κόστος των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

σύμφωνα με το σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εκτιμάται ότι δεν θα ξεπερνούν τις 3.000 

Ευρώ κατ’έτος.  

Σημειώνεται ότι για την Αλυκή υπάρχει ήδη εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρησης 

αποβλήτων καθώς και σχέδιο έκτακτης ανάγκης καθώς και ο αναγκαίος εξοπλισμός που αυατά 

επιβάλλουν. (β. Παραρτήματα Δ & Ε) 

 

4.3.3 .  Τρόπος χρηματοδότησης της ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας 

Η βιωσιμότητα μιας δραστηριότητας αφορά στη δυνατότητα μακροπρόθεσμης παράτασής της 

στο μέλλον. Για τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις η βιωσιμότητα μετριέται με καθαρά οικονομικά 

κριτήρια μέσω της μέτρησης της δυνατότητας των να δημιουργούν κέρδη στο διηνεκές.  

Για οργανισμούς-επιχειρήσεις οι οποίες επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα και με οποιοδήποτε τρόπο 

(οικονομικό, περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό, κλπ) σημαντικά τμήματα της 

κοινωνίας, η βιωσιμότητα τους επηρεάζεται σημαντικά από διάφορα μη οικονομικής μορφής 

κριτήρια, τα οποία μπορούν να συνοψισθούν στη γενική έννοια του κοινωνικού οφέλους.  

Ο λιμενίσκος της Αλυκής ανήκει ασφαλώς στην κατηγορία των οργανισμών-επιχειρήσεων οι 

οποίες εκτελούν μεταξύ άλλων βαρυσήμαντο και αναντικατάστατο κοινωνικό έργο για την 

τοπική κοινωνία και η βιωσιμότητα του πρέπει να εκτιμηθεί μέσα από αυτό το πρίσμα. 

Το καταφύγιο της Αλυκής εκτός από τις άμεσες θέσεις εργασίας που προσφέρει στην τοπική 

κοινωνία (για τους αλιείς), εξυπηρετεί και τον τουρισμό που αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες πηγές εισοδήματος ης περιοχής  

Με βάση τα παραπάνω είναι αντιληπτό ότι η λειτουργία του αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

οικονομικής ζωής της περιοχής. 

α) Δυνατότητα Χρηματοδότησης 

Η δυνατότητα χρηματοδότησης αποτελεί ένα τεχνοκρατικό-οικονομικό κριτήριο και 

επηρεάζεται τόσο από την πιστοληπτική ικανότητα του λιμένα-φορέα (ίδια κεφάλαια, θετικοί 

ισολογισμοί, κλπ) όσο και από την ανταποδοτικότητα του έργου αλλά και τη δυνατότητα 

εξασφάλισης πόρων μέσω πχ. Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. (ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής) ή τη 

δυνατότητα χρηματοδότησης του μέσω της Ε.Τ.Επ.  

Η ευχερής χρηματοδότηση του έργου διευκολύνει σημαντικά το φορέα υλοποίησης ώστε να 

προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες ωρίμανσης και στη συνέχεια στην κατασκευή του.  

Η δυνατότητα χρηματοδότησης αυξάνεται σε έργα που είναι ανταποδοτικά και ταυτόχρονα οι 

φορείς των λιμένων τους διαθέτουν σημαντική πιστοληπτική ικανότητα, ενώ είναι 

υποβαθμισμένη σε έργα που δεν είναι ανταποδοτικά. 



«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου» Rev. 0 

 

ΔΔααννάάηη  ΚΚ..  ΣΣοοφφιιααδδέέλληη – Πολιτικός Μηχανικός    Σελίδα | 42 

Στην Ελληνική πραγματικότητα, όπου κυριαρχεί ο θεσμός των λιμενικών ταμείων (δημοτικά και 

μη) σε σχέση με τις Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης λιμένων, υπάρχει το πρόβλημα της 

έλλειψης αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων αφού από το σύνολο των δεκάδων λιμένων, μόνο 

τα λιμάνια που αποτελούν Ανώνυμες Εταιρείες, είναι υποχρεωμένα από τη νομοθεσία να 

δημοσιεύουν ισολογισμούς με βάση τα Ελληνικά ή Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τους οποίους 

υπογράφουν ορκωτοί ελεγκτές.  

Η διοίκηση και διαχείριση του λιμενίσκου της Αλυκής ανήκει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Πάρου - Αντιπάρου που δεν τηρεί ισολογισμούς για το καταφύγιο. 

 

β) Συμβάσεις Παραχώρησης & ΣΔΙΤ 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αναπτύχθηκαν νέα μοντέλα για τις επενδύσεις υποδομής. Πολλά 

τέτοια μοντέλα, με διάφορα ονόματα, απαντώνται σήμερα σε αναπτυγμένες καθώς και 

αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τον όρο Σύμπραξη Δημόσιου -

Ιδιωτικού Τομέα – ΣΔΙΤ. Τα μοντέλα του είδους αυτού μετατοπίζουν τους περισσότερους 

ρόλους και αρμοδιότητες για επενδύσεις υποδομής από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.  

Η υπόθεση εργασίας πίσω από τη νέα αυτή προσέγγιση είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να 

αναλαμβάνει το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση 

και την αντικατάσταση εγκαταστάσεων με πιο αποτελεσματικό τρόπο από τον δημόσιο τομέα, 

παρέχοντας κατά συνέπεια καλύτερες υπηρεσίες υποδομής στο κοινό. 

Συνηθισμένες μορφές συμβάσεων ΣΔΙΤ είναι:  

i) Συμβάσεις Σχεδιασμού – Κατασκευής - Λειτουργίας (Design – Build - Operate – DBO),  

ii) Συμβάσεις Σχεδιασμού – Κατασκευής – Λειτουργίας - Χρηματοδότησης (Design – Build 

– Operate - Finance – DBOF),  

iii) Συμβάσεις παραχώρησης (Concession contracts) 

Αν και τα οφέλη για το δημόσιο με αυτού του είδους τα χρηματοδοτικά μοντέλα είναι 

πολλαπλά το μέγεθος των έργων αλλά και η βιωσιμότητα του από καθαρά χρηματοοικονομικής 

πλευράς δεν επιτρέπουν την υλοποίηση του μέσω ΣΔΙΤ 

 

γ) Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην 

αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή 

διαδικασία και τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση. Στην παρούσα κρίσιμη 

φάση για την ελληνική οικονομία h υλοποίηση του Π∆Ε 2014 – 2017 έχει ως στόχο να 

συνοδεύσει τη δημοσιονομική προσπάθεια με αναπτυξιακές δράσεις συμβάλλοντας στην 

ανάταξη και ενίσχυσή της. 

Οι διαθέσιμοι πόροι κατά την περίοδο 2014 – 2017 για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 

της κυβέρνησης στους τομείς των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, του ανθρώπινου 

κεφαλαίου και της Αυτοδιοίκησης, για την ικανοποίηση των στόχων απορρόφησης του ΕΣΠΑ 

και για την έναρξη των έργων της νέας Προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 ανέρχονται 

συνολικά σε 26,6 δισ. ευρώ. 
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Το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό Π∆Ε και το 

συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ.  

 Εθνικό ΠΔΕ 

Το εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους.  

Το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους έχει περιοριστεί σημαντικά τα 

τελευταία έτη δεδομένης της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα. 

Συνακόλουθα και επιπρόσθετα το εθνικό Π∆Ε έχει σωρεύσει ένα δυσανάλογα μεγάλο όγκο 

υποχρεώσεων από παλαιότερα έτη, γεγονός που δυσχεραίνει το ρόλο του ως αναπτυξιακού 

εργαλείου στις παρούσες συνθήκες. Συγκεκριμένα, ο ανεκτέλεστος προϋπολογισμός των 

ενταγμένων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ στις 31.12.2013 ανέρχεται συνολικά στο ύψος 

των 6,5 δισ. ευρώ και δεδομένου ότι οι διαθέσιμες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των  

700 εκατ. περίπου ετησίως, αναμένεται ότι θα απαιτηθούν περίπου εννέα (9) έτη για την 

υλοποίηση των ήδη ενταγμένων έργων, 

Ως εκ τούτο το Εθνικό ΠΔΕ είναι αδύνατο να απολέσει πιθανή πηγή χρηματοδότησης των 

έργων βελτίωσης του λιμενίσκου. 

 Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ 

Το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και 

από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών  

Θεωρούμε ότι το έργο θα είναι επιλέξιμο για ένταξη στο ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Αλιείας (ΕΠΑΛ) κ.α. 

 

4.4.  Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα 

To καταφύγιο της Αλυκής  λειτουργεί συμπληρωματικά στα υπόλοιπα λιμενικά έργα της νήσου 

τα οποία εμφαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί.  

Σημειώνεται ότι οργανωμένες λιμενικές εγκαταστάσεις είναι μόνο αυτές της Παροικιάς, της 

Νάουσας, της Αλυκής, του Πίσω Λιβαδιού και της Πούντας είναι οργανωμένες ενώ οι υπόλοιπες 

είναι στοιχειώδεις. 
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Εικόνα 4-8: Λιμενικές εγκαταστάσεις Πάρου (Πηγή: Google Earth) 
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5.  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ 

ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

5.1.  Θέση του έργου ή της δραστηριότητας ως προς εκτάσεις του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής: 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή των βασικών ανθρωπογενών 

και περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Αναλυτική περιγραφή ακολουθεί στο Κεφ.6. 

 

5 .1 .1 .  Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων. 

Οι πολεοδομικές ρυθμίσεις που διέπουν την περιοχή μελέτης ορίζονται από το εγκεκριμένο 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πάρου το οποίο εγκρίθηκε το 2012 (ΦΕΚ Α.Α.Π 148, 2-5-2012). Βλ. 

αναλυτικότερα Κεφ. 5.2 που ακολουθεί. 

 

5 .1 .2 .  Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του  

ν. 3937/2011 (Α' 60). 

Η περιοχή μελέτης, δεν βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με προστατευόμενες περιοχές.  

Η εγγύτερη προστατευόμενη περιοχή βρίσκεται σε απόσταση 2,5χλμ νοτιοδυτικά από το 

καταφύγιο της Αλυκής. Ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR4220025 και ονομασία 

Νησίδες Πάρου και Νότια Αντίπαρος  (κατηγορία SPA). 

 GR4220025 - ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥ KAI ΝΟΤΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 

Πρόκειται για βιότοπο Natura συνολικής χερσαίας έκτασης 2414.31 ha όπου προστατεύονται 

76 είδη πουλιών. 

 

Εικόνα 5-1: Βιότοπος Νatura  GR42200125 (Πηγή: ΦΙΛΟΤΗΣ, ΕΜΠ) 
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Η δεύτερη κοντινότερη προστατευόμενη περιοχή είναι βρίσκεται σε απόσταση 5χλμ 

βορειοδυτικά από το καταφύγιο της Αλυκής. Ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό 

GR4220016 και ονομασία Νήσος Πάρος - Πεταλούδες  (κατηγορία SCI A). 

 GR4220016 -  Νήσος Πάρος - Πεταλούδες 

Πρόκειται για Βιότοπο NATURA συνολικής έκτασης 97.69 ha. Η περιοχή βρίσκεται στη 

κεντροδυτική πλευρά της Πάρου, στην περιοχή της Μονής Χριστού, νότια από το Σαρακίνικο. 

Το 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). Συναντάται 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 Χριστού. 

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 5-2: Βιότοπος Νatura  GR4220016 (Πηγή: ΦΙΛΟΤΗΣ, ΕΜΠ) 

 

Το κοντινότερο καταφύγιο άγριας ζωής είναι το “'Άγιος Χαράλαμπος-Λαγκάδα (Πάρου)” με 

κωδικό Κ492, σε απόσταση 4χλμ βορειοδυτικά. 
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Εικόνα 5-3: Καταφύγια άγριας ζωής στην Πάρο (Πηγή: http://www.geodata.gov.gr) 

 

 

Πίνακας 5-1: Καταφύγια άγριας ζωής στην Πάρο 

Α/A 
Κωδ.  

ΚΑΖ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ  

ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗ 

(ha) 
Απόφαση /Φ.Ε.Κ. 

1 Κ716 
Άγιοι Πάντες – Στρούμπουλα 

(Λευκών – Κώστου Πάρου) 
400 

Αποφ.2627/27-7-00/ 

Δ/νση Δασών Ν. 

Κυκλάδων Α.Δ.Α. 

2 Κ491 
Νότια Πάρος 

(Παροικιάς Πάρου) 
400 

143/26-2-77 Δ/νση 

Δασών Ν. 

Κυκλάδων Α.Δ.Α. 

3 Κ492 
Άγιος Χαράλαμπος - 

Λαγκάδα 
500 ΦΕΚ435/Β/15-7-85 

 

Η Αλυκή δεν αποτελεί Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΦΙΚ). Τοπία ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους του προγράμματος «Οριοθέτηση και καθορισμός μέτρων προστασίας τοπίων 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (10 & 26 περίπου km) είναι 

τα:  

 AT5011088 ΠΑΡΟΙΚΙΑ και AT5011089 ΝΑΟΥΣΑ 

Πρόκειται για Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΦΙΚ) λόγω του δομημένου περιβάλλοντος 

τους με παραδοσιακούς/διατηρητέους οικισμούς. Η συνολική έκταση και των δύο περιοχών 

είναι 288.54 ha. 

 

1 2 

3 
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Εικόνα 5-4: Tόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Πηγή: ΦΙΛΟΤΗΣ, ΕΜΠ) 

                     

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ της Πάρου: Στην Πάρο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 

αξιόλογων οικοσυστημάτων, τα οποία είναι ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας χωρίς όμως να 

βρίσκονται κατ΄ ανάγκη κάτω από κάποιο καθεστώς προστασίας. Τα οικοσυστήματα αυτά 

περιλαμβάνουν: α) παράκτιες συστάδες με Juniperus oxycedrus ssp. Macrocarpa, β) θαμνώνες 

με Juniperus phoenicea γ) οικότοπους προτεραιότητας και παράκτιες γεωμορφές (αμμοθίνες, 

«Τόμπολο», beach rocks, beach cups, berms κλπ.).  

Συγκεντρωτικά, το σύνολο των αξιόλογων οικοσυστημάτων που εντοπίστηκαν στην Ν. Πάρο, 

με επισήμανση στην περιοχή μελέτης, παρουσιάζονται ακολούθως:   

Πίνακας 5-2: Αξιόλογα Οικοσυστήματα (Πηγή: ΓΠΣ Πάρου) 

Σημαντικές περιοχές προστασίας στην 

Πάρο 
Γεωγραφική θέση Συνοπτική τεκμηρίωση 

Παράκτιες συστάδες με Juniperus 

oxycedrus ssp. Macrocarpa 

Παραλίες Σάντα Μαρία και Αλυκή 

Παραλία Μώλο στον Όρμο Κέφαλο 

Παραλία Κολυμπήθρες 

Παραλία Λίμνες 

Παραλία Λατζέρη 

Παραλία Ζευγόγιαννη 

Παραλία Χρυσή Ακτή 

Παραλία Αλυκή 2 

Ορισμένες νησίδες στα ΒΑ του νησιού. 

Σπάνιος τύπος οικοτόπου – 

δενδρόβιας βλάστησης στο Αιγαίο 

Θαμνώνες με Juniperus phoenicea Διάσπαρτα σημεία στο νησί 

Από τους ελάχιστους τύπους 

δασικής δενδρόβιας βλάστησης στο 

κεντρικό Αιγαίο 

Παρουσίας οικοτόπων προτεραιότητας 
Ορεινό συγκρότημα στο κέντρο του νησιού μεταξύ των 

χωριών Λεύκες και Δάφνες 
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 ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ της Πάρου: Στη νήσο Πάρο υπάρχει ένας αξιοσημείωτος 

αριθμός υγροτοπικών εκτάσεων, που καταλαμβάνουν περίπου έκταση 250 στρ., και οι οποίες 

αποτελούν τα περισσότερο απειλούμενα οικοσυστήματα του νησιού. Τα τελευταία 30 έτη 

δέχονται πολύ ισχυρές ανθρωπογενείς πιέσεις, με αποτέλεσμα να έχουν περιορισθεί ασφυκτικά 

από τη δόμηση, τους δρόμους και τα μπαζώματα. 

Οι κυριότεροι τύποι υγροτοπικών εκτάσεων στο νησί είναι οι: α) παράκτιοι υγρότοποι, β) 

εκβολές σημαντικών ρεμάτων (στην παραλία Παράσπορος) και γ) εποχιακά τέλματα, τα οποία 

βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νησιού. 

Από τις ανωτέρω υγροτοπικές εκτάσεις οι παράκτιοι υγρότοποι είναι εκείνοι που χρήζουν 

μεγαλύτερη προστασία διότι απειλούνται άμεσα από την μεγάλη οικιστική ανάπτυξη της 

περιοχής αναφοράς (διάσπαρτη δόμηση, ίδρυση νέων τουριστικών εγκαταστάσεων ή επέκταση 

παλαιών, κλπ).  

Στην περιοχή μελέτης εμπίπτουν οι υγρότοποι Y422PAR003 & Y422PAR012 που φαίνονται στις 

εικόνες που ακολουθούν. 

 

Εικόνα 5-5: Yγρότοπος Αλυκής Αγκαιριάς Κωδικός Y422PAR003 

(Πηγή: ΦΕΚ 229/Τ.Α.Α.Π./19-06-2012) 
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Εικόνα 5-6: Yγρότοπος Αλυκής Αγκαιριάς Κωδικός Y422PAR012  

(Πηγή: ΦΕΚ 229/Τ.Α.Α.Π./19-06-2012) 
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Εικόνα 5-7: Ο υγροβιότοποι της Αλυκής βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης του αλιευτικού 

καταφυγίου (ελάχιστη απόσταση 150m) 

 
Εικόνα 3.6-8: Ο υγροβιότοπος Αλικής βρίσκεται εκτός της χερσαίας ζώνης του αλιευτικού καταφυγίου (ελάχιστη απόσταση 650m)  

5.1.3 .  Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις 

Οι πλησιέστερες στην περιοχή μελέτης δασικές εκτάσεις βρίσκονται σε απόσταση πλέον του 

1χλm και αποτελούνται από θαμνώδη, σκληροφυλλική βλάστηση (περιλαμβάνει φρύγανα και 

μακκία) 

Εικόνα 5-8. : Χρήσεις γης κατά Καλύψεις Γης (2007) (Πηγή: http://www.oikoskopio.gr/) 

 

 

 

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ 

ΑΛΥΚΗΣ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 

ΑΛΥΚΗΣ 

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ 

Y422PAR003 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΛΥΚΗΣ 

150m 

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ 

Y422PAR012 

650m 

http://www.oikoskopio.gr/
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5 .1 .4 .  Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.ά. 

Α) Ύδρευση 

Υπεύθυνος φορέας για την ύδρευση του νησιού είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Π. Η υδροδότηση του Δ.Δ. 

Αγκαιριάς πραγματοποιείται από δύο γεωτρήσεις στις περιοχές Απιανές και Βαθύ Ποτάμι μέσω 

της ομώνυμης δεξαμενής. 

 

 

Εικόνα 5-9: Δίκτυο Ύδρευσης Δ.Δ. Αγκαιριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Π 2001) 

 

Β) Αποχέτευση 

Σήμερα, στην Πάρο, δίκτυα αποχέτευσης διαθέτουν ένα σημαντικό τμήμα της Παροικιάς και 

της Νάουσας, καθώς και οι οικισμοί Μάρπησσα, Πρόδρομος και Μάρμαρα. Τα λύματα 

συλλέγονται από τους παραπάνω οικισμούς και μεταφέρονται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ).  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων λειτουργούν στα Δ.Δ. Νάουσας, 

Μάρπησσας και Παροικιάς.  

Σύμφωνα με σχετική μελέτη Τέλος και τα λύματα του Δ.Δ. Αγκαιριάς πρόκειται να 

μεταφερθούν στην ΕΕΛ Μάρπησσας σύμφωνα με το ΦΕΚ 31Β/2011. 

Γ) Απορρίμματα 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών 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 

Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, ο οποίος θα δέχεται οικιακά στερεά απόβλητα και 

θα εξυπηρετεί τον Δ. Πάρου και τον Δ. Αντιπάρου. 

Οι εγκαταστάσεις του προαναφερόμενου ΧΥΤΑ έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν στην 

περιοχή Άγιος Χαράλαμπος-Ανεραντζιά, από το 2008. 

Στο Δ.Δ. Αγκαιριάς, εντοπίζεται Χ.Α.Δ.Α στην θέση «Φάραγγας» στα νότια, νοτιοανατολικά του 

αεροδρομίου της νήσου (Χ=601868,0 Υ=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. 
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Δ) 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 καταστροφικές 

πλημμύρες που έπληξαν το νησί το 2003 με αποτέλεσμα να πληγούν πολλές από τις υποδομές 

του νησιού. Το οδικό δίκτυο της Πάρου κατατάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Το κύριο οδικό δίκτυο του νησιού κατατάσσεται στα: 

i) κεντρικό συνδέοντας τους οικισμούς Παροικία – Μαράθι – Κώστος – Λεύκες – 

Πρόδρομος – Μάρμαρα – Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι και  

ii) κυκλικό συνδέοντας Παροικία – Νάουσα – Πρόδρομος- Μάρπησσα- Δρυός- Αλυκή - 

Αεροδρόμιο – Πούντα – Παροικία. 

Το δευτερεύον οδικό δίκτυο: Συνδέει χωριά και παραλίες με το κύριο οδικό δίκτυο. Τέτοιοι 

δρόμοι είναι: Νάουσα - Σάντα Μαρία, Νάουσα – Κολυμπήθρες, Νάουσα – Αμπελάς, Πρόδρομος 

- Μάρμαρα - Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι – Λογαράς, Πρόδρομος - Μάρμαρα – Μόλος, Λεύκες - Αγ. 

Πάντες, Παροικία – Καμάρες, Παροικία – Πεταλούδες, Πούντα- Βουτάκος – Αλυκή. 

E) 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 αεροσκάφη μικρής 

χωρητικότητας. Η Πάρος συνδέεται καθημερινά με Αθήνα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2012 ξεκίνησαν οι εργασίες για κατασκευή νέου 

αεροδρομίου στην Πάρο, δυτικά του παλαιού αεροδρομίου σε απόσταση 1,5χλm περίπου. Ο 

νέος διάδρομος προσαπογειώσεων θα έχει μήκος 1400m και πλάτος 30m για την εξυπηρέτηση 

μεγαλύτερων αεροσκαφών. 

 

5 .1 .5 .  Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

Οι χώροι της νήσου Πάρου, οι οποίοι έχουν κηρυχθεί με υπουργικές αποφάσεις ως 

αρχαιολογικοί χώροι, είναι: 

Α/Α Θεσμοθετημένος Αρχαιολογικός Χώρος Δημοσίευση 
1α Η αρχαία πόλη και τα νεκροταφεία ΦΕΚ 117/20-3-63 

ΦΕΚ 198/τ.β.’/26-2-79 
ΦΕΚ 183/16-3-67 

1β Ασκληπιείο και Πυθίο ΦΕΚ 168/9-3-67 
2 Μυκηναϊκό ανάκτορο στις Κουκουναριές και Πλαστηράς ΦΕΚ 849/2β’/25-9-79 
3α Φιλίζι ΦΕΚ 245/29-3-72 
3β Νησί Οικονόμου ΦΕΚ 245/29-3-72 

ΦΕΚ 848/Β24-7-01 
4 Αρχαία λατομεία μαρμάρου στο Μαράθι ΦΕΚ 105/21-1-74 

ΦΕΚ 518/Β/11-10-00 
5 Ύψωμα του Κέφαλου ΦΕΚ 418/Β/29-8-1968 

Πίνακας 5-3: Θεσμοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι (Πηγή: ΓΠΣ) 

Εκτός από τους παραπάνω χώρους πρόκειται να κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος και αυτός 

του Ιερού του Δηλίου Απόλλωνα. Ο χώρος βρίσκεται βόρεια του κόλπου της Παροικιάς σε 
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ψηλό λόφο απέναντι από τη Δήλο. Εκεί έχει ανακαλυφθεί ιερό λατρείας του Απόλλωνα του 

Δήλιου, το οποίο ιδρύθηκε στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα. Αποτελείται από ένα περίβολο με 

βωμό, ένα ναό της Αρτέμιδας, αδελφής του Απόλλωνα και ένα μικρό χώρο για συμπόσια. Στην 

περιοχή του Δηλίου βρέθηκε και κυκλαδικό νεκροταφείο (3η χιλιετία π.Χ.). Σημαντικό επίσης 

εύρημα των ανασκαφών είναι μαρμάρινο κολοσικό άγαλμα της Αρτέμιδος (ύψους -με την 

πλίνθο- 2.74 m) το οποίο εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου. Πρόκειται για το 

λατρευτικό άγαλμα του ιερού, στον τύπο της αρχαϊκής κόρης με χιτώνα (480-490 π.Χ.). 

Τέλος, σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/30388/1541/21-6-00 (ΦΕΚ 

950/Β/31-7-2000) έχει κηρυχθεί ως ενάλιος αρχαιολογικός χώρος ο όρμος της Παροικιάς. 

Όλες οι κατασκευές στο νησί της Πάρου ελέγχονται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, δυνάμει 

του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002). Καμία οικοδομή ή επισκευή δε μπορεί να γίνει εάν 

δεν περάσει από έλεγχο. Επιπλέον, κοντά σε ορατά μνημεία (πχ. Ασκληπιείο, Πύθιο, Δήλιο, 

κτλ), η Αρχαιολογική Υπηρεσία κάνει και έλεγχο της μορφής των νέων κτισμάτων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι με το ΠΔ/17-6-88 (ΦΕΚ-504/Δ/14-7-88) ο οικισμός της Αγκαιριάς 

χαρακτηρίστηκε ως παραδοσιακός και καθορίστηκαν οι όροι και περιορισμοί δόμησης. 
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5.2.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

5.2.1 .  Προβλέψεις και κατευθύνσεις του Γενικού, των Ειδικών και του οικείου Περιφερειακού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

 

 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.2, επιδιώκεται η πολυκεντρική οργάνωση του εθνικού 

χώρου, με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος αστικών πόλων και αξόνων 

ανάπτυξης.  

Το Νότιο Αιγαίο – συνεπώς και ο Δήμος Πάρου– εντάσσεται στον πολυπολικό αναπτυξιακό 

νησιωτικό σύμπλεγμα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και συγκροτείται από επί μέρους 

υποενότητες (του Β. Αιγαίου, των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων) οι οποίες αρθρώνονται γύρω 

από τις κύριες αναπτυξιακές ενότητες: α) Λέσβου–Χίου, η οποία περιλαμβάνει τους 

δευτερεύοντες εθνικούς πόλους Μυτιλήνης και Χίου, β) Σάμου – Ικαρίας, γ) Σύρου – Πάρου – 

Νάξου, η οποία περιλαμβάνει το δευτερεύοντα εθνικό πόλο της Ερμούπολης και δ) Ρόδου – Κω 

– Καλύμνου, η οποία περιλαμβάνει το δευτερεύοντα εθνικό πόλο της Ρόδου. 

Στόχος του πολυπολικού νησιωτικού συμπλέγματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

και της συνοχής της ευρύτερης νησιωτικής ενότητας και των επί μέρους  συνιστωσών της. 

Ιδιαίτερα ενισχύονται οι συνεργασίες τόσο μεταξύ των νησιών που ανήκουν σε διαφορετικά 

συμπλέγματα όσο και αυτές που αναπτύσσονται σε μικρές ενότητες γειτονικών νησιών, ενώ 

παράλληλα αναδεικνύεται ο ρόλος των νησιωτικών οικιστικών κέντρων «τοπικής» εμβέλειας. 

 

 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Χωροταξικό της Περιφέρειας3 η Πάρος κατατάσσεται στην  

Ομάδα ΙΙ, δηλαδή στα νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά ενώ παράλληλα διαθέτουν και 

άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσιμους πόρους, στα οποία η έμφαση πρέπει 

να δοθεί σε δράσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ των 

δραστηριοτήτων και την αποτροπή της εξάρτησής τους από τη μονόπλευρη τουριστική 

ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με το απόσπασμα χάρτη Β4 με τίτλο «Αξιολόγηση χωροταξικής Οργάνωσης 

Περιφέρειας & Προοπτικές – Προβλήματα» που συνοδεύει το χωροταξικό τα σημαντικότερα 

προβλήματα στις περιοχή του έργου οφείλονται σε πιέσεις που επιβάλλουν οι γεωργικές 

δραστηριότητες. 

Η περιοχή της Αλυκής Η ζώνη Γ είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο συγκεκριμένων σημείων του 

χώρου, παρά μια αμιγής ζώνη. Τα σημεία αυτά που μπορούν να βρίσκονται σε περιοχές εντός 

των ορίων των Ζωνών Α ή Β. Στο δίκτυο αυτό εντάσσονται περιοχές όπου αναπτύσσονται ως 

                                                           
2
Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης εγκρίθηκε με το  

ΦΕΚ 128Α/03.07.2008 
3  

Το περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε με 

το ΦΕΚ 1487/Β’/10.10.2003 
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ιδιαίτερης σημασίας πόλοι έλξης ειδικών μορφών και δράσεων τουρισμού όπως ο πολιτιστικός, 

ο συνεδριακός, ο οικολογικός, ο θρησκευτικός, ο ιαματικός, κ.α. 

 

 

Εικόνα 5-10: Απόσπασμα χάρτη Β4 με τίτλο «Αξιολόγηση χωροταξικής Οργάνωσης 

Περιφέρειας & Προοπτικές – Προβλήματα» (Πηγή: ΠΠΧΣΑΑ) 
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Εικόνα 5-11: Απόσπασμα χάρτη Β4 με τίτλο «Αξιολόγηση χωροταξικής Οργάνωσης 

Περιφέρειας & Προοπτικές – Προοπτικές» (Πηγή: ΠΠΧΣΑΑ) 

 

 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τον 

Τουρισμό 

Κατατάσσει το σύνολο της Νήσου Πάρου στις υπό το στοιχείο Α «Τουριστικά ανεπτυγμένες 

περιοχές – Α1» καθότι ανήκει στα Τουριστικά αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα νησιά της 

Ομάδα Ι. 

 

Εικόνα 5-12: : Απόσπασμα χάρτη «Βασικών Κατευθύνσεων Χωρικής Οργάνωσης του 

Τουρισμού. (ΦΕΚ Β 3155/12-12-2013) 
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Οι στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης για το σύνολο των περιοχών 

Α1, που προωθούνται κατά προτεραιότητα είναι: 

α. Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας με στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού χαρακτήρα 

της περιοχής. 

β. Ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων που εμπλουτίζουν 

και διευρύνουν το τουριστικό προϊόν. 

γ.  Ανάληψη δράσεων αποφόρτισης και προστασίας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων 

που δέχονται υψηλές πιέσεις, ιδίως με την εφαρμογή ολοκληρωμένων πρακτικών 

διαχείρισης των υδατικών πόρων και των υγρών και στερεών αποβλήτων και την προώθηση 

μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των 

εγκαταστάσεων (προώθηση ΑΠΕ, βιοκλιματικών μεθόδων σχεδιασμού κ.ά.). 

δ. Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με 

την αναγνώριση και συνδυασμένη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. 

ε. Ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου, με πολεοδομικές παρεμβάσεις, 

όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων με αύξηση των ελεύθερων χώρων και των χώρων 

πρασίνου και παροχή κινήτρων για αναπλάσεις ιδιωτικών χώρων σε συνδυασμό με τη 

βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

στ. Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 

ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, 

πολιτιστικού τουρισμού κ.λπ.). 

ζ.  Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών μονάδων με παράλληλη 

αναβάθμιση σε τύπους και κατηγορίες καταλυμάτων (4 και 5 αστέρια) ή επέκταση αυτών 

και συμπληρώσεις με ειδικές τουριστικές υποδομές. 

η. Δράσεις εξυγίανσης περιοχών μέσω επανάχρησης αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων, καθώς και 

μέσω παροχής κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε 

ξενοδοχειακές μονάδες, για μερική ή ολική απόσυρση μη αξιόλογων, απαξιωμένων ή 

εγκαταλελειμμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων χρήσης τουρισμού, και για κατεδάφιση μη 

αξιόλογων ή μη απαραίτητων ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων που προσβάλλουν το τοπίο. 

θ. Προώθηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, για την αντιμετώπιση της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και των «ήπιων» 

μορφών μετακίνησης (όπως βάδισμα, ποδήλατο) και τη βελτίωση της ασφάλειας των 

πεζώνκαι διακινουμένων, καθώς και μέτρων βελτίωσης των εισόδων και της σήμανσης των 

πόλεων. 

ι. Θέσπιση δυνατότητας χαρακτηρισμού, είτε μέσω των υφισταμένων είτε μέσω νέων ειδικών 

προς τούτο εργαλείων χωρικού σχεδιασμού, τμημάτων των περιοχών Α1 ως Περιοχών 

Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης με τον προσδιορισμό μέτρων για την αναβάθμιση 

ή και την ανάπτυξη του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, σε συνδυασμό με την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών για τη διαπίστωση της  

αποτελεσματικότητάς τους. 

ια. Αναβάθμιση και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε σύνθετα 

τουριστικά καταλύματα. 
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ιβ. Ολοκληρωμένες πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων υποδοχέων 

τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων έναντι της 

σημειακής χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων. 

ιγ. Αναμόρφωση των όρων και περιορισμών της σημειακής χωροθέτησης τουριστικών 

καταλυμάτων  

Για τα τμήματα των νησιών της Ομάδας Ι που εντάσσονται στις υπό στοιχεία (Α) και (Β) 

κατηγορίες περιοχών, ισχύουν οι κατευθύνσεις των κατηγοριών αυτών, με έμφαση στις 

ακόλουθες: 

α. Αντιμετώπιση συγκρούσεων μεταξύ δραστηριοτήτων. 

β. Έλεγχος των περιβαλλοντικών πιέσεων και του είδους της ανάπτυξης. 

γ. Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων (προώθηση ΑΠΕ, βιοκλιματικών μεθόδων 

σχεδιασμού κ.ά.). 

δ. Μέριμνα για την αποτροπή της μονόπλευρης εξάρτησης από τον τουρισμό, 

ε. Ένταξη υποδομών και εγκαταστάσεων ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο 

προσφερόμενο προϊόν, με μέριμνα για την προστασία των φυσικών και ανθρωπογενών 

πόρων στην περιοχή ανάπτυξής τους. 

στ. Προσαρμογή νέων εγκαταστάσεων στα μορφολογικά πρότυπα και την κλίμακα των 

οικισμών. 

ζ. Πολιτικές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων υποδοχέων 

τουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων 

ήπιας ανάπτυξης έναντι της σημειακής χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων. Ειδικά ως 

προς τους εφαρμοζόμενους σ.δ. σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών 

δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα στη Ρόδο και την Κέρκυρα ισχύουν 

όσα ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4179/2013. 

η. Θέσπιση δυνατότητας χαρακτηρισμού, είτε μέσω των υφισταμένων είτε μέσω νέων 

ειδικών προς τούτο εργαλείων χωρικού σχεδιασμού, τμημάτων των νησιών της Ομάδας Ι 

ως Περιοχών Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης με τον προσδιορισμό μέτρων για 

την αναβάθμιση ή και την ανάπτυξη του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, σε 

συνδυασμό με την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών για τη διαπίστωση 

της αποτελεσματικότητάς τους 

Στις κατευθύνσεις του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. Τουρισμού για τον θαλάσσιο τουρισμό περιλαμβάνεται η 

πύκνωση του δικτύου των τουριστικών λιμένων και συγκεκριμένα: 

«…. α. Πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια) 

λαμβάνοντας υπόψη:  

αα. Τις θέσεις των ήδη χωροθετημένων τουριστικών λιμένων, όπως αυτές 

αποτυπώνονται στο Χάρτη Χωρικής Οργάνωσης Δικτύου Τουριστικών Λιμένων 

και παρατίθενται στο Παράρτημα με τίτλο «Κατάλογος χωροθετημένων 

τουριστικών λιμένων», που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Απόφασης αυτής.  
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ββ. Την οργάνωση του θαλάσσιου χώρου σε Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής βάσει 

γεωγραφικών χαρακτηριστικών, μετεωρολογικών συνθηκών, προτιμώμενων 

ιστιοπλοϊκών διαδρομών κ.λπ. Οι Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής, όπως 

εμφαίνονται στο Χάρτη Οργάνωσης Δικτύου Τουριστικών Λιμένων, είναι οι εξής:  

- Ζ.Ν.Α. 1: Θερμαϊκός-Βόρειες Σποράδες-Παγασητικός-Βόρειος Ευβοϊκός  

- Ζ.Ν.Α. 2: Θρακικό πέλαγος-Βόρειο Αιγαίο  

- Ζ.Ν.Α. 3: Κεντρικό-Ανατολικό Αιγαίο  

- Ζ.Ν.Α. 4: Νοτιανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα  

- Ζ.Ν.Α. 5: Κρήτη  

- Ζ.Ν.Α. 6: Κυκλάδες  

- Ζ.Ν.Α. 7: Νότια Πελοπόννησος  

- Ζ.Ν.Α. 8: Αργολικός - Σαρωνικός – Νότιος Ευβοϊκός 

- Ζ.Ν.Α. 9 Ιόνιο Πέλαγος  

- Ζ.Ν.Α. 9α: Κορινθιακός (υποσύστημα Ζ.Ν.Α. 9)  

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πύκνωση του δικτύου στο Ιόνιο Πέλαγος, στο Ανατολικό και 

Νοτιανατολικό Αιγαίο, καθώς και σε κόλπους, όπως ο Αργοσαρωνικός, ο Αργολικός και ο 

Παγασητικός.  

γγ. Την εξασφάλιση συνθηκών ικανοποιητικής εξυπηρέτησης και ανεφοδιασμού των 

τουριστικών σκαφών μέσω ορθολογικής διασποράς τουριστικών λιμενικών 

υποδομών με στόχο τη διαμόρφωση δικτύου σε ενδεικτικές αποστάσεις 30 ν.m 

μεταξύ μαρίνων και 15 ν.m μεταξύ μαρίνων και καταφυγίων ή αγκυροβολίων. 

Περαιτέρω πύκνωση του δικτύου εξετάζεται κατά περίπτωση με βάση τη ζήτηση 

υπηρεσιών και υποδομών ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών ή/και την ύπαρξη 

ιδιαίτερων τοπικών τουριστικών πόρων υψηλής επισκεψιμότητας. Οι παραπάνω 

ενδεικτικές αποστάσεις δεν ισχύουν για τις μητροπολιτικές περιοχές, για τις 

οποίες λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ζήτηση σε θέσεις ελλιμενισμού.  

δδ.  τη ζήτηση θέσεων ελλιμενισμού, όπως διαμορφώνεται στο χρόνο.  

εε.  τα γεωμορφολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, τα ανεμολογικά και 

κυματικά στοιχεία, τις χρήσεις γης και τυχόν υφιστάμενα ειδικά καθεστώτα 

προστασίας των προτεινόμενων θέσεων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη και για 

την επιλογή του τύπου και της κλίμακας του τουριστικού λιμένα.  

β. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών (μαρίνες, αγκυροβόλια, 

καταφύγια), με κύριες κατευθύνσεις:  

αα. Ολοκληρωμένες και επαρκείς υπηρεσίες στους ελλιμενιζόμενους 

(καύσιμα, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, χώροι υγιεινής, συλλογή και διαχείριση 

απόβλητων, τεχνική υποστήριξη, κλπ).  
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ββ.  Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία, με βάση τα χαρακτηριστικά των κύριων 

ομάδων στόχου (τύποι σκαφών και μέγεθος, διακύμανση της εποχικότητας και 

διαφοροποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των επισκεπτών ανά εποχή, 

μακροχρόνιος ελλιμενισμός, κλπ).  

γγ.  Εφαρμογή διαδικτυακής ενημέρωσης, πληροφόρησης, κράτησης, παροχή 

υπηρεσιών διαδικτύου στις λιμενικές υποδομές, εφαρμογή ηλεκτρονικών έξυπνων 

συναλλαγών (διακίνηση εγγράφων, καταβολή τελών και άλλες χρήσεις).  

δδ.  Εφαρμογή εξοπλισμού και μεθόδου διαχείρισης φιλικών προς το περιβάλλον.  

γ. Ενσωμάτωση – ένταξη των λιμένων στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση του παράκτιου χώρου και της γειτονικής ενδοχώρας, με στόχο την ανάπτυξη 

συναφών – συγγενών δράσεων σε θεματικές ενότητες.  

δ. Αξιοποίηση τουριστικών λιμένων που έχουν παραμείνει ημιτελείς και ολοκλήρωση των 

απαιτούμενων υποδομών για άμεση ένταξή τους στο υφιστάμενο δίκτυο. 

ε. Ενθάρρυνση δημιουργίας τουριστικών λιμένων με διάνοιξη εσωτερικών λιμενολεκανών 

ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων.  

στ.  Αναβάθμιση αργούντων και σχολαζόντων κρηπιδωμάτων με προσθήκη των 

απαιτούμενων υποδομών και ένταξή τους στο δίκτυο τουριστικών λιμένων.  

ζ. Συνδυασμός της λειτουργίας επιλεγμένων τουριστικών λιμένων με κατά περίπτωση 

συναφείς χρήσεις, όπως – ενδεικτικά – ναυταθλητισμός, υδατοδρόμια, σταθμοί 

θαλάσσιων «ταξί», ημερόπλοια κλπ.  

η. Ανάπτυξη «περιβαλλοντικών υποδομών» (ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων κλπ.).  

θ. Ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής ενημέρωσης για 

διαθεσιμότητα θέσης, κόστος κλπ. σε όλες τις κατηγορίες τουριστικών λιμένων 

 

 

Εικόνα 5-13: : Απόσπασμα χάρτη «Χωρική Οργάνωση Δικτύων Τουριστικών Λιμένων» (ΦΕΚ 

Β 3155/12-12-2013) 
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Στις κατευθύνσεις του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. Τουρισμού για τον αλιευτικό τουρισμό περιλαμβάνεται  

η λήψη μέτρων ανάδειξης και προώθησής του και συγκεκριμένα: 

«…Ο αλιευτικός τουρισμός, αφορά δυναμική μορφή τουριστικής δραστηριότητας, στον οποίο η 

Χώρα παρουσιάζει υστέρηση, τόσο ως προς το θεσμικό πλαίσιο των επιτρεπόμενων 

δραστηριοτήτων, όσο και ως προς τη λήψη μέτρων ανάδειξης και προώθησής του. 

Ο αλιευτικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει δυναμικό στοιχείο και του εισαγόμενου 

τουρισμού, εφ’ όσον οι ελληνικές θάλασσες – συγκριτικά με άλλες – παραμένουν σε καλή 

σχετικά κατάσταση και εφ’ όσον οι υδρόβιοι οργανισμοί είναι εξαιρετικής ποιότητας και ως 

προς τα χαρακτηριστικά της υγιεινής τους και ως προς τα γευσιγνωστικά και γαστρονομικά 

χαρακτηριστικά. Δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, μπορούν να πραγματοποιούνται: 

1. Στο θαλάσσιο χώρο και όπου επιτρέπεται η αλιεία στα πλαίσια θεσμικών δεσμεύσεων που 

ισχύουν από την εκάστοτε νομοθεσία και αφορούν είτε ειδικά καθεστώτα προστασίας  

2. Στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα – λίμνες, ποτάμια, υφάλμυρα οικοσυστήματα – και στα 

οποία επιτρέπεται η αλιεία, στα πλαίσια θεσμικών δεσμεύσεων που ισχύουν από την εκάστοτε 

νομοθεσία και αφορούν είτε ειδικά καθεστώτα προστασίας – Εθνικά πάρκα, Δίκτυο Φύση –

2000/NATURA – είτε λοιπές κανονιστικές διατάξεις. 

3. Σε μισθωμένα τμήματα του θαλάσσιου ή χερσαίου χώρου, με χρήση εκτροφής υδρόβιων 

οργανισμών, υπό των προϋποθέσεων που θέτει το πλαίσιο αδειοδότησης των μονάδων αυτών. 

 

 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας 

 

Ειδικώς για τις εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών περιοχές της 

νησιωτικής Ελλάδας και ιδίως τις περιοχές των νησιών του Αιγαίου Πελάγους, που υπάγονται 

στη συντριπτική τους πλειονότητα σε καθεστώς Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατά το άρθρο 29 

του ν.1337/1983 χωρίς όμως κατά την κατάρτισή τους να έχει μελετηθεί το ζήτημα της 

χωροθέτησης έργων Α.Π.Ε., καθορίζονται οι ακόλουθες ειδικές κατευθύνσεις που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη για την τροποποίηση και συμπλήρωση των σχετικών κανονιστικών 

προβλέψεων ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνισή τους με τις ρυθμίσεις του Ειδικού Πλαισίου. 

Συγκεκριμένα για την Πάρο και σε σχέση με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 16.6/1993 (ΦΕΚ 732 Δ΄). 

«…Κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του σχετικού π.δ, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα 

χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Ειδικού Πλαισίου 

και τις διατάξεις των γενικών όρων της παρ. 5 του πιο πάνω π.δ.» 

 

 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία 

Οι κατευθύνσεις για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι: 

Σύμφωνα με το Ε.Σ.Π.Α. η περιφέρεια χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον, και από τη συνεχή ανάπτυξη του τουρισμού επί αρκετά χρόνια, με υψηλές 

εισοδηματικές αποδόσεις αλλά και μονομερώς προσανατολισμένο (μαζικός θερινός τουρισμός), 

και με σημαντικές περιβαλλοντικές και χωρικές παρενέργειες. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν 



«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου» Rev. 0 

 

ΔΔααννάάηη  ΚΚ..  ΣΣοοφφιιααδδέέλληη – Πολιτικός Μηχανικός    Σελίδα | 63 

οδηγήσει στην τοποθέτηση του Νοτίου Αιγαίου, για την προγραμματική περίοδο 2007−2013, 

σε καθεστώς σταδιακής εισόδου στο Στόχο 1 των Διαρθρωτικών Ταμείων. Στο πλαίσιο αυτό, η 

χρηματοδότηση των συμβατικών δραστηριοτήτων και δράσεων γίνεται σαφώς πιο δύσκολη, 

και η στροφή σε μια στρατηγική συνολικού εκσυγχρονισμού γίνεται αναγκαία. Στο πλαίσιο 

αυτό, η αναπτυξιακή στρατηγική εστιάζεται στην προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και 

καινοτομίας, στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού σε συνδυασμό με την προστασία του 

περιβάλλοντος, και στη βελτίωση της προσπελασιμότητας και της διασύνδεσης των νησιών της 

Περιφέρειας με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, καθώς και με τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας. 

Όσον αφορά τη μεταποίηση, τα γενικά μεγέθη στο Νότιο Αιγαίο είναι πολύ χαμηλά και η 

δυναμική σαφώς περιορισμένη. Η κατάσταση αυτή αντανακλά την έλλειψη συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων, το γεωγραφικό κατακερματισμό που μειώνει και τις τοπικές εσωτερικές 

αγορές, πρόβλημα που οξύνεται από τη μείωση του ρόλου της «γεωγραφικής προστασίας», 

αλλά και τον ανταγωνισμό του τουρισμού. Η τοποθέτηση της Περιφέρειας σε καθεστώς 

μεταβατικής στήριξης μειώνει, επιπλέον, τα περιθώρια για άμεσες ενισχύσεις προς τις 

επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, είναι αναγκαίο να εξαντληθούν οι δυνατότητες 

διατήρησης κάποιου βιομηχανικού ιστού (συμπεριλαμβανόμενης της αξιοποίησης ορισμένων 

ιστορικών ειδικεύσεων ή τοπικών πρώτων υλών), μεταξύ άλλων για τη μείωση των κινδύνων 

που απορρέουν από την πολύ μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό. 

Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιομηχανίας: Κλαδικά, η περιφέρεια δεν έχει 

σαφή φυσιογνωμία, με τη σχετική εξαίρεση της αξιοποίησης των ορυκτών πόρων και της 

χαμηλής (συγκριτικά) παρουσίας μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Το τελευταίο 

σημείο αντανακλά την έλλειψη μεγάλων μονάδων, αλλά η μεταποίηση τοπικών αγροτικών 

προϊόντων ποιότητας, σε μικρή κλίμακα, παραμένει κλαδική δυνατότητα.  

Πέραν από την ειδική περίπτωση της Ερμούπολης, η άλλη κλαδική δυνατότητα είναι η 

ανάπτυξη μονάδων συνδεόμενων με την εξορυκτική δραστηριότητα. Τέλος, βιοτεχνικές 

δραστηριότητες παραδοσιακών προϊόντων έχουν κάποια περιθώρια ανάπτυξης. Συνολικά, 

υπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες αλλά περιορισμένης κλίμακας. 

Χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας: Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις ισχυρών πόλων 

βιομηχανίας, με δεδομένη την «πολύ−νησιωτικότητα». Η χωρική οργάνωση της τελευταίας θα 

είναι πολυκεντρικής μορφής με μικρές συγκεντρώσεις και κάποιους μικρούς πόλους, μεταξύ 

των οποίων της Ερμούπολης (περιοχή στήριξης)  

Οργανωμένη χωροθέτηση της βιομηχανίας: Με δεδομένη την απουσία σήμερα οργανωμένων 

υποδοχέων, η προώθηση (όχι κατ’ ανάγκην πολεοδομημένων) υποδοχέων κατάλληλης (μικρής) 

κλίμακας και χαρακτήρα, κυρίως για τη μετεγκατάσταση υπαρχουσών μονάδων, είναι σκόπιμη 

σε μεγάλο αριθμό νησιών. 

Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιομηχανίας: 

(α) Αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης μονάδων μεταποίησης στο βασικό οδικό δίκτυο  

(β) Η χωροθέτηση νέων μονάδων με βάση τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτός 

σχεδίου δόμησης είναι μη αποδεκτή στις άμεσες παράκτιες ζώνες. Η κατεύθυνση αυτή 

προϋποθέτει την έγκαιρη θεσμοθέτηση σχεδίων χρήσεων γης.  

(γ) Η παροχή δυνατοτήτων επί τόπου αναδιάρθρωσης μέρους των υπαρχουσών διάσπαρτων 

μονάδων, ιδίως στα νησιά στα οποία υπάρχει κάποια παράδοση/βάση μεταποίησης, είναι 

σκόπιμη, κυρίως με στόχο την επιβίωση και άλλων πλην του τουρισμού τομέων. Ωστόσο, 
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με δεδομένη την τουριστική προτεραιότητα της περιφέρειας και τις παρενέργειες της 

διάσπαρτης χωροθέτησης, η πολιτική αυτή πρέπει να ασκηθεί με περίσκεψη, και με 

διαμεσολάβηση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Πάντως, εξίσου δυσμενείς (και ποσοτικά 

πολύ πιο έντονες) είναι οι παρενέργειες από τη διάσπαρτη χωροθέτηση τουριστικών 

δραστηριοτήτων. Συνεπώς, ο σχεδιασμός πρέπει να αφορά συνολικά το πρόβλημα και όχι 

ειδικά τη μεταποίηση. (δ) Η γενικευμένα χαμηλή δυναμική της μεταποίησης δημιουργεί 

αυξημένες πιθανότητες εγκατάλειψης (των λίγων) παλαιών βιομηχανικών χώρων, που σε 

μερικές περιπτώσεις μπορεί να αφορούν ενδιαφέροντα παραδοσιακά κτήρια για τα οποία 

θα απαιτηθεί πολιτική διατήρησης−επανάχρησης. Σε ορισμένα νησιά οποία υπάρχει 

κίνδυνος συρρίκνωσης της απασχόλησης στη μεταποίηση σε αριθμό αισθητό για την 

κλίμακα της τοπικής αγοράς εργασίας. Η σημαντική ανάπτυξη του τουρισμού μπορεί να 

αντισταθμίσει τις πιέσεις, αλλά όχι κατ’ ανάγκην σε πολύ τοπικό επίπεδο και 

βραχυπρόθεσμα. Στις περιπτώσεις αυτές θα απαιτηθούν ειδικά μέτρα για την απασχόληση. 

Οι υπαρκτές ενδοπεριφερειακές ανισότητες στη μεταποίηση συνδέονται τόσο με τον 

κατακερματισμένο νησιωτικό χαρακτήρα (η κλίμακα πολλών νησιών δεν επιτρέπει παρά 

ελάχιστες μονάδες καθαρά τοπικής αγοράς) αλλά και με την προτεραιότητα του 

τουρισμού στις προοπτικές της περιφέρειας, και συνεπώς η αντιμετώπισή τους δεν μπορεί 

να αναχθεί σε αυτοτελή σημαντική προτεραιότητα. 

 

5.2.2 .  Θεσμικό καθεστώς, σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια (ρυθμιστικό, γενικό πολεοδομικό, 

ρυμοτομικό, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, οριοθέτησης οικισμών ή άλλων σχεδίων καθορισμού 

χρήσεων γης και δόμησης) 

 

1) Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πάρου 

Στον ακόλουθο χάρτη εμφανίζονται οι χρήσεις γης κατά το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πάρου 

το οποίο εγκρίθηκε το 2012 σύμφωνα με το ΦΕΚ Α.Α.Π 148, 2-5-2012.  
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Εικόνα 5-14: Χάρτης χρήσεων γης στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου  

(Πηγή: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πάρου-ΦΕΚ Α.Α.Π 148, 2-5-2012) 

 

Στην Π.Ε.Π.Δ. 1 - «Ευρύτερη Παράκτια Ζώνη» οι μη επιτρεπόμενες χρήσεις είναι: 

 πολυκαταστήματα & υπεραγορές 

 βιομηχανικές & βιοτεχνικές εγκαταστάσεις μέσης & υψηλής όχλησης 

 campings (πλην υφισταμένων) 

 χώροι απόρριψης ή καύσης σκουπιδιών 

 λατομεία αδρανών υλικών (πλην νομίμως υφισταμένων έως την έγκριση του παρόντος ΓΠΣ) 

και εν γένει επιφανειακή εξόρυξη 

 κτηνοτροφικές μονάδες άνω των 10 ισοδύναμων ζώων όσον αφορά βοοειδή και άνω των 2 

ισοδύναμων ζώων όσον αφορά αιγοπρόβατα, πτηνοτροφικές μονάδες 

 δεξαμενές καυσίμων. Εξαιρούνται οι υφιστάμενες δεξαμενές καυσίμων της ΔΕΗ. 

 πρατήρια βενζίνης - υγραερίου / πλυντήρια αυτοκινήτων πλην αυτών κατά μήκος του 
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επαρχιακού οδικού δικτύου 

 ξενοδοχεία άνω των 120 κλινών, οιασδήποτε κατηγορίας (βλ. παρακάτω υποσημείωση 20) 

 εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς (εξαιρείται ακτίνα 200 m πέριξ του υφιστάμενου 

και προβλεπόμενου αεροδρομίου) 

 κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) με εξαίρεση την περίπτωση των τουριστικών 

καταλυμάτων και μόνον εφόσον απαιτείται από το ισχύον αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο. 

 κέντρα διασκέδασης 

 

Ενώ επιτρεπόμενες χρήσεις είναι: 

 κατοικία 

 ξενοδοχεία και ξενώνες κάτω των 120 κλινών, κατηγορίας Α & ΑΑ (4 & 5) και 

ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα μόνον 4 και 3 κλειδιών 

 εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

εγκαταστάσεις και αποθήκες γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων  

 κτηνοτροφικές μονάδες μικρότερες των 10 ισοδύναμων ζώων όσον αφορά βοοειδή και 

μικρότερες των 2 ισοδύναμων ζώων όσον αφορά αιγοπρόβατα 

 θερμοκήπια 

 κτίρια κοινωφελών υπηρεσιών  

 αθλητικές εγκαταστάσεις 

 πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

 εγκαταστάσεις υγείας – πρόνοιας  

 συνεδριακά κέντρα 

 εστιατόρια - αναψυκτήρια 

 καταστήματα και γραφεία 

 θρησκευτικοί χώροι & κοιμητήρια 

 γήπεδα στάθμευσης 

 αντλιοστάσια, δεξαμενές, φρεάτια 

 πρατήρια βενζίνης - υγραερίου μόνο κατά μήκος επαρχιακού δικτύου 

 μαρίνες – μώλοι, καταφύγια σκαφών, εμπορικός λιμένας και χερσαίες λιμενικές 

εγκαταστάσεις 

 αερολιμένες 

 

Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται στα 8 στρέμματα. Κατά παρέκκλιση 

θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που είχαν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρ. στις  

07-07-1993. Δεν ισχύει άλλη παρέκκλιση. 

Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις όριο αρτιότητας τα 15 στρέμματα. 

 

Όροι & περιορισμοί δόμησης 

 για κατοικία:  

 Μόνο ισόγεια και έως 3 κατοικίες ανά γήπεδο. Μέγιστο ύψος: 4,5m συμπεριλαμβανομένου 

του στηθαίου του δώματος. Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείων. Όσον αφορά τον 

συντελεστή δόμησης, προτείνεται να παραμείνει ως έχει στο ΦΕΚ 732Δ’/93 χωρίς αύξηση 

για τα άνω των 8 στρεμμάτων γήπεδα, δηλαδή: 
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 μέγιστη συνολική δομημένη επιφάνεια 280 τ.μ. για γήπεδα 8 και άνω στρεμμάτων 

 μέγιστη συνολική δομημένη επιφάνεια 200 τ.μ. για τα κατά παρέκκλιση άρτια και 

οικοδομήσιμα γήπεδα επιφάνειας 4 στρεμμάτων και Σ.Δ.=0,02 για το υπόλοιπο της 

επιφάνειας των γηπέδων από 4 και έως τα 8 στρέμματα. 

 

 για τουριστικά καταλύματα:  

 ΣΔ = 0,08 χωρίς παρέκκλιση ως προς το συντελεστή δόμησης 

 Επιτρέπεται η κατασκευή ορόφου σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 30% της συνολικής 

δομημένης επιφάνειας 

 Επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων βοηθητικών χώρων με μέγιστο εσωτερικό ύψος 2,30 m 

και μόνο κάτω από τους κοινόχρηστους χώρους των τουριστικών καταλυμάτων 

 Απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης των τουριστικών εγκαταστάσεων σε οποιαδήποτε άλλη 

χρήση 

 Απαγορεύεται η χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων που συνδυάζονται με κατοικία. 

 

 για κτίρια καταστημάτων, γραφείων & χώρων αναψυχής:  

 μόνον ισόγεια με μέγιστη συνολική δομημένη επιφάνεια 200 m2 Μέγιστο ύψος: 4,5m 

συμπεριλαμβανομένου του στηθαίου του δώματος.  

 Επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων μέγιστου εσωτερικού ύψους 2,30m και με μία μόνον 

είσοδο από τον εξωτερικό χώρο σε σημείο μη ορατό από τους κοινόχρηστους χώρους. Τα 

κτίρια με τις παραπάνω χρήσεις τα οποία θα κατασκευάζονται με υπόγεια, να μην έχουν 

δυνατότητα μελλοντικής αλλαγής χρήσης για το σύνολο ή τμήμα του κτιρίου. 

 Απαγορεύεται η λειτουργία επί των επαρχιακών και δημοτικών οδών της Πάρου όλων των 

καταστημάτων πλην των παρακάτω: 

 Πρατήρια καυσίμων (μόνο επί του επαρχιακού δικτύου) 

 Ανθοπωλεία, φυτώρια και δενδροκομικές εγκαταστάσεις 

 Πρατήρια αγροτικών προϊόντων 

 Εκθετήρια και πωλητήρια παραδοσιακών προϊόντων 

 Εστιατόρια 

 Ζαχαροπλαστεία 

 Αρτοπωλεία 

 Καφενεία – Καφετέριες 

 Καλλιτεχνικά εργαστήρια 

 Εκθετήρια και πωλητήρια τέχνης 

 

 Για το σύνολο των κτιρίων ανεξαρτήτου χρήσης:  

 Απαγορεύται η οριζόντια διάσπαση του συνολικού κτιριακού όγκου σε διακριτά και με 
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απόσταση μεταξύ τους τμήματα επί της επιφάνειας του γηπέδου και κρίνεται απαραίτητη η 

δημιουργία ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού συνόλου με ενότητα και συνοχή σύμφωνα με τα 

παραδοσιακά πρότυπα των «κατοικιών».  

 Απαγορεύονται η τοποθέτηση κλιματιστικών στις όψεις των κτιρίων. Προτείνεται η 

τοποθέτησή τους να γίνεται επί του φυσικού εδάφους και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται 

κατά το δυνατόν η οπτική επαφή από τους κοινόχρηστους χώρους. 

 Απαγορεύονται οι μεγάλης επιφάνειας πέργκολες. Προτείνεται μέγιστο συνολικό ποσοστό 

50% του μήκους της όψης επί του οποίου θα μπορούν αθροιστικά να αναπτυχθούν 

πέργκολες οι οποίες δεν θα μπορούν να εξέχουν κάθετα προς το κτίριο περισσότερο από 5 

m   

 Όταν τοποθετούνται ηλιακοί συλλέκτες στην οροφή των κτιρίων να είναι υποχρεωτικά 

οριζόντιου τύπου, ώστε να μην είναι ορατοί. Τα δοχεία θέρμανσης του νερού (boilers) να 

τοποθετούνται υποχρεωτικά στο εσωτερικό των κτισμάτων.    

 Νομίμως υφιστάμενα έως την δημοσίευση του παρόντος Γ.Π.Σ. Πάρου σε ΦΕΚ εργαστήρια 

επεξεργασίας ξύλου (ξυλουργεία) και εργαστήρια κεραμικής, διατηρούνται στη θέση που 

βρίσκονται, με δικαίωμα εκσυγχρονισμού, χωρίς δυνατότητα επέκτασης. Για τη συνέχιση 

της λειτουργίας τους επιβάλλεται η εκπόνηση και έγκριση MΠ.Ε. εντός τριών ετών. Μετά 

την πάροδο των τριών ετών και εάν δεν έχει εγκριθεί η MΠ.Ε. οι δραστηριότητες αυτές δεν 

μπορούν να διατηρηθούν και θα πρέπει να απομακρυνθούν. Τυχόν υφιστάμενες (νόμιμες ή 

μη), άλλες δραστηριότητες εντός των περιοχών της ΠΕΠΔ 1, δεν μπορούν να διατηρηθούν 

και πρέπει να απομακρυνθούν εντός διετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 

Γ.Π.Σ. σε ΦΕΚ.  

 Η φέρουσα λιθοδομή θα μπορεί να κατασκευάζεται επιχρισμένη ή εμφανής (αρμολογημένη 

ή με μορφή ξερολιθιάς) στο σύνολο της κατοικίας από τοπική πέτρα στο χρώμα του 

περιβάλλοντος χώρου και μόνο, ώστε να ενσωματώνεται στο τοπίο και να μην είναι ορατή. 

Απαγορεύεται να είναι ορατά στις όψεις τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού από 

οπλισμένο σκυρόδεμα (θεμελίωση, σενάζ, δοκοί, πλάκες).   

 Απαγορεύεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της κατοικίας με χρήση ή 

διάστρωση σκληρών υλικών σε έκταση μεγαλύτερη του διπλάσιου της πραγματοποιούμενης 

κάλυψης. 

 Απαγορεύεται η φύτευση γκαζόν στο σύνολο του ακάλυπτου χώρου των γηπέδων.   

 

Για τις παράκτιες περιοχές της Π.Ε.Π.Δ. 1 και: 

 εκτός των τμημάτων που εμπίπτουν σε υφιστάμενα και προτεινόμενα προς επέκταση 

όρια ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, 

 εκτός των τμημάτων που εμπίπτουν σε ΠΕΠ, 

 εκτός των τμημάτων όπου χωροθετούνται οι παραπάνω επιτρεπόμενες χρήσεις λιμένων-

καταφυγίων σκαφών και των χερσαίων τους λιμενικών εγκαταστάσεων, 

προτείνεται η ελάχιστη απόσταση κτισμάτων από τη γραμμή αιγιαλού να ορίζεται από τον 

μαθηματικό τύπο 80+(10-Υ)*5, όπου Υ η πραγματική υψομετρική διαφορά του πλησιέστερου 

προς τη θάλασσα σημείου του γηπέδου από τη στάθμη της θάλασσας. Σε περίπτωση που 

Υ>10, ο παράγοντας (10-Υ) μηδενίζεται και η απόσταση καθορίζεται σε 80m. Για τις περιοχές 

όπου δεν έχει ακόμη καθοριστεί γραμμή αιγιαλού-παραλίας και έως ότου καθοριστεί, 
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προτείνεται το κτίσμα να απέχει από τη διαχωριστική γραμμή ξηράς-θάλασσας τουλάχιστον 

130 μέτρα. 

Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται σε απόσταση: 

 80m από γραμμή αιγιαλού - παραλίας 

 130m από τη διαχωριστική γραμμή ξηράς - θάλασσας (όπου δεν έχει ορισθεί γραμμή 

αιγιαλού - παραλίας και έως ότου ορισθεί), 

να απαγορεύονται: 

 οι αμμοληψίες, εκριζώσεις και εκχερσώσεις. 

 οι δραστηριότητες που επιδρούν στο ρυθμό και τον τρόπο παροχής άμμου στην 

παράκτια ζώνη (διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων, κλπ). 

 η περαιτέρω επέκταση τυχόν υφιστάμενων γεωργικών δραστηριοτήτων προς την 

παράκτια ζώνη καθώς και η εντατικοποίηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Λήψη 

κινήτρων για την εφαρμογή παραδοσιακών τρόπων άσκησης της γεωργίας και της 

κτηνοτροφίας. 

 η απόρριψη σκουπιδιών και μπαζών. 

Επίσης προτείνονται: 

 Λήψη μέτρων για την διατήρηση της συνέχειας του παράκτιου χώρου (αποφυγή 

διάνοιξης δρόμων, εγκατάστασης πρόχειρων ή μόνιμων υποδομών κλπ). Στο πλαίσιο 

αυτό προτείνεται η εκπόνηση ειδικής μελέτης ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας 

ζώνης (προβλέπεται από το Μεσογειακό Πρωτόκολλο για τις Παράκτιες Περιοχές, το 

οποίο η Ελλάδα έχει υπογράψει στις 22.01.2008). 

 Καθολικός καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού και της παραλίας. Κατά τη σύνταξη 

των αντίστοιχων μελετών να γίνει και εφαρμογή της γραμμής δόμησης με 

συντεταγμένες, σύμφωνα με τον παραπάνω μαθηματικό τύπο. 

 Για την κατασκευή υπαίθριων στεγάστρων για τις ανάγκες δραστηριοτήτων 

ναυταθλητισμού-αθλητισμού (surfing, kite board, ιστιοπλοΐα, κολύμβηση, beach-volley, 

beach-soccer κλπ.) και κατάδυσης (scuba diving κλπ.) θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη 

γνώμη του Δήμου και η έγκριση του αρμόδιου Σ.Χ.Ο.Π. 

 

Ειδικά για τις παραλίες του νησιού (περιλαμβάνουν αμμοθίνες, μια ιδιαίτερης σημασίας 

γεωμορφή στο Αιγαίο στις οποίες αναπτύσσονται ιδιαίτεροι τύποι οικοτόπων) που αποτελούν 

αξιόλογα και ευαίσθητα οικοσυστήματα και δέχονται έντονες πιέσεις από την οικιστική και 

τουριστική δραστηριότητα, και δεν περιλαμβάνονται σε Περιοχές Ειδικής Προστασίας: 

 Παραλία Λίμνες 

 Παραλία Ζευγόγιαννη 

 Παραλία Τσουκάλια 

 Παραλία Τσερδάκια 

 Παραλία Αλυκή 2 

 Παραλία Μαρτσέλο 



«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου» Rev. 0 

 

ΔΔααννάάηη  ΚΚ..  ΣΣοοφφιιααδδέέλληη – Πολιτικός Μηχανικός    Σελίδα | 70 

 Παραλία Κριού 

 Παραλία Χρυσής Ακτής 

 Παραλία Φιλιζίου  

 

Κατά τα λοιπά να ισχύουν:  

 το Π.Δ. 16-06-1993, ΦΕΚ 732Δ’/07-07-1993 «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και 

περιορισμών των εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχών των νήσων Πάρου και 

Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων»  

 το Π.Δ. 24/31-05-1985 «Εκτός Σχεδίου Δόμηση» 

 το άρθρο 10 (ρυθμίσεις για τη δόμηση σε γήπεδα εκτός σχεδίου) του Κεφαλαίου Β του Ν. 

3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31-12-2003 «Άδεια Δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων») 

 Υφιστάμενες δραστηριότητες που δεν προβλέπονται στην ΠΕΠ.Δ. 1 πρέπει να 

απομακρυνθούν εντός 12 ετών, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του άρθρου 7 του Ν. 3325, 

ΦΕΚ 68Α/11-03-2005 περί «Ίδρυσης και λειτουργίας Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών 

Εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Νομίμως 

υφιστάμενα επαγγελματικά εργαστήρια και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις «χαμηλής» όχλησης 

προτείνεται να παραμείνουν με δικαίωμα εκσυγχρονισμού, χωρίς δικαίωμα επέκτασης. 

 

Σε ότι αφορά στην πολεοδομική ενότητα Αγκαιριάς / Αλυκής  

Οργανώνεται σε μία πολεοδομική ενότητα. Στο όριο της πολεοδομικής ενότητας 

περιλαμβάνονται: 

α)  οι οριοθετημένοι οικισμοί Αγκαιριά (παραδοσιακός) και Αλυκή, όπου προτείνεται η χρήση 

της γενικής κατοικίας, 

β)  η ενδιάμεση έκταση που εντάσσεται σε σχέδιο, όπου επίσης ορίζεται ως χρήση η γενική 

κατοικία.  

Προβλέπονται τοπικά πολεοδομικά κέντρα σε Αγκαιριά και Αλυκή. 

Όλη η έκταση της ΠΕ προτείνεται να πολεοδομηθεί με τις διατάξεις του Π.Δ. 20.8.1985 (ΦΕΚ 

414Δ). Για μεν τις αραιοδομημένες εκτάσεις εντός των καθορισμένων ορίων των οικισμών 

Αγκαιριάς και Αλυκής προτείνονται οι εισφορές σε γη του άρθρου 20 παρ. 2β του Ν. 2508/97 

και σε χρήμα του άρθρου 21 παρ. 2 του ιδίου νόμου,  μετά από πρόταση του ΔΣ Πάρου και 

απόφαση του εγκρίνοντος την πολεοδομική μελέτη οργάνου κατά τα προβλεπόμενα από το 

άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 2508/97, για δε την περιοχή επέκτασης οι εισφορές σε γη του άρθρου 

8 παρ. 4 του Ν.1337/983 και σε χρήμα του άρθρου 10 του Ν.1221/81.Ο ΜΣΔ προτείνεται σε 

0,74, που ορίζεται σε 0,8 για τους οικισμούς και 0,4 για την επέκταση και η μέση πυκνότητα σε 

71 άτομα/Ηα, που ορίζεται σε 64 άτομα/Ηα στην Αγκαιριά, 79 άτομα/Ηα στην Αλυκή και 48 

άτομα/Ηα στην επέκταση. 
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5 .2 .3 .  Ειδικά σχέδια διαχείρισης (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων κ.λπ.). 

 

1) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Το αρχικό ΠΕΣΔΑ εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τον Ιούνιο του 2002 και 

ουσιαστικά αφορούσε τη συνένωση των Νομαρχιακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. 

Το 2005 εκπονήθηκε η μελέτη για την αναθεώρησή του προκειμένου να εναρμονιστεί με τις 

διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για την 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», 

επικεντρώνοντας στην εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και στόχων του Εθνικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σχετικά με 

την ανάκτηση και ανακύκλωση των αστικών και λοιπών κατηγοριών μη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων. Επιπλέον στο σχέδιο εντάσσονται όσα έργα είχαν κατασκευαστεί ή βρίσκονταν σε 

προχωρημένο στάδιο ωριμότητας. 

Η αναθεώρηση του σχεδίου εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.8214 /24-4-2008 απόφαση του τότε 

Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 

Στο τέλος του 2008 εκπονήθηκε η μελέτη αναθεώρησης - τροποποίησης του υφιστάμενου 

ΠΕΣΔΑ. Βασικός σκοπός της τροποποίησης αυτής ήταν να αντικατοπτριστούν πλήρως οι 

ανάγκες σε δράσεις και έργα, όπως αυτές έχουν προκύψει μετά την απόφαση έγκρισης του, για 

τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, το οποίο θα εξασφαλίζει υψηλή περιβαλλοντική 

προστασία, λαμβάνοντας υπόψη την ιεραρχία διαχείρισης των στερεών αποβλήτων όπως 

ορίζεται από την ΕΕ, τα δρομολογημένα/υφιστάμενα έργα, τις ανάγκες των πολιτών και τις 

δυνατότητες χρηματοδότησης όπως έχουν διαμορφωθεί. 

Η τροποποίηση έγινε σύμφωνα με την Παρ. 3 του άρθρου 6 και το Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 

17 της ΚΥΑ50910/2727/22-12-2003 (ΦΕΚ 1909/Β) «Μέτρα και Όροι για την Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».  

 

2) Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων - Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου 

Το Υδατικό Διαµέρισµα Νήσων Αιγαίου περιλαµβάνει τα νησιωτικά συγκροτήµατα των Νοµών 

Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάµου και Χίου. Απαρτίζεται δηλαδή από όλα τα νησιά των 

Περιφερειών Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, εκτός από τη Μακρόνησο και τα Κύθηρα. Η συνολική 

έκτασή του ανέρχεται σε 9104 km2. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ο διαµελισµός της 

έκτασής του σε πολλές µικρότερες αυτοτελείς ενότητες, τα νησιά. Η ιδιαιτερότητα αυτή 

επιβάλλει την προσέγγιση του διαµερίσµατος ανά νησί, η συνολική έκταση του οποίου 

λαµβάνεται ως µια υδρολογική-υδρογεωλογική ενότητα. 

Εξαιτίας της μικρής έκτασης των νησιών, δεν αναπτύσσονται αξιόλογες υδρολογικές λεκάνες σε 

αυτά. Η αποστράγγιση των νερών της βροχής πραγματοποιείται μέσω μικρών παράκτιων 

ρεμάτων, πολλές φορές σε ακτινωτή διάταξη. Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά Λέσβος, Ρόδος και 

Χίος, που ξεπερνούν σε έκταση τα 500 km2 (αντίστοιχα 1630, 1398 και 841 km2). Επίσης, τα 

μικρά ύψη βροχής που δέχονται πολλά από τα νησιά (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα), σε συνδυασμό 

με τη γεωλογική διαμόρφωσή τους, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη πυκνού υδρογραφικού 

δικτύου. 
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5.2.4 Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων (επιχειρηματικά πάρκα, οργανωμένοι 

υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, 

περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης 

υδατοκαλλιεργειών κ.λπ.) 

 

1) Βιομηχανικές Περιοχές 

Στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν έχουν αναπτυχθεί οργανωμένες Βιομηχανικές Περιοχές. 

2) Λατομικές ζώνες 

Δεν υπάρχουν καθορισμένες ζώνες λατομείων αδρανών υλικών στις Κυκλάδες. 

3) Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης 

Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες ΠΟΤΑ. 

4) Λοιποί οργανωμένοι υποδοχείς 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων 

(ΠΕΧΠ), Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) ή Περιοχές Ειδικά 

Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ). 

Στο ΓΠΣ καθορίζονται οι περιοχές οικιστικής ανάπτυξης, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών 

δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) και περιοχές ελέγχου και 

περιορισμού της δόμησης (ΠΕΠΔ). 
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6.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

6.1.  Αναλυτική περιγραφή των μελετώμενων έργων 

Τα όρια της λιμενικής ζώνης του αλιευτικού καταφυγίου δεν είναι σαφώς καθορισμένα (ο 

καθορισμός της χερσαίας ζώνης δεν έχει συντεταγμένες). Ως εκ τούτου στην παρούσα γίνεται 

η παραδοχή ότι το όριο της ζώνης κατάληψης των λιμενικών έργων εκτείνεται από την ίσαλο 

(για έργα χωρίς κατακόρυφο μέτωπο) έως τη γραμμή της παραλίας. Στα σημεία εκείνα που 

τοπικά η γραμμή της παραλίας βρίσκεται όπισθεν της οικοδομικής γραμμής, χρησιμοποιείται 

σαν όριο η οικοδομική γραμμή. Οι κορυφές των υφιστάμενων λιμενικών έργων σημειώνονται 

με αστερίσκο στο Σχέδιο Λ01-«Οριζοντιογραφία υφιστάμενης κατάστασης». 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του συνόλου των έργων (υφιστάμενων και προτεινόμενων). 

6.1.1 Υφιστάμενα έργα 

Τα υφιστάμενα κύρια λιμενικά έργα στον όρμο της Αλυκής είναι ένας εγκάρσιος λιθόρριπτος 

μόλος στο νότιο άκρο του όρμου και μια κεντρική προβλήτα. Στο 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 νότιου μόλου. 

Αναλυτικότερα τα υπό μελέτη υφιστάμενα έργα λιμενικών εγκαταστάσεων στο αλιευτικό 

καταφύγιο Αλυκής από νότο προς βορρά είναι τα ακόλουθα (Εικ.6-1 & Εικ.6-2) : 

 
Εικόνα 6-1: Υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις στην Αλυκή, Πάρου 
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1) Ημικυκλική λεκάνη νοτίου άκρου όρμου Αλυκής: 

Στο νότιο άκρο του όρμου Αλυκής στις φυσικές εγκολπώσεις της βραχώδους ακτογραμμής έχει 

δημιουργηθεί ημικυκλική λεκάνη με κρηπίδωμα εκ πρόχειρης λιθοδομής και σκυροδετημένης 

επιφάνειας στην οποία προσδένουν αλιευτικά σκάφη. H κύρια εγκόλπωση έχει μήκος περί τα 

50m. Σημείωνεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα τοπογραφικά στοιχεία για την ημικυκλική 

λεκάνη και ως εκ τούτου στο τοπογραφικό σχέδιο της υφιστάμενης κατάστασης, η ημικλυκλική 

λεκάνη δεν ορίζεται με κορυφές. 

 

2) Εγκάρσιος μόλος: 

Σε απόσταση 85m περίπου προς ΒΑ από την προαναφερθείσα κυκλική λεκάνη υφίσταται μόλος 

μήκους 130m και πλάτους 15m από φυσικούς ογκόλιθους. Ο συγκεκριμένος μόλος έχει 

κατασκευαστεί έτσι ώστε να προστατεύει την θαλάσσια περιοχή του όρμου Αλυκής από τους 

κυματισμούς που προέρχονται από Νότιους ανέμους.  

O εγκάρσιος μόλος μαζί με τον όπισθεν χερσαίο χώρο σημειώνεται με τις κορυφές 1*-2*-3*-

4*.....-27*-114*-....-118*-119*. 

 

3) Εγκάρσιοι βραχίονες: 

Νοτίως του εγκάρσιου μόλου υφίσταται αριθμός από εγκάρσιους βραχίονες για την πρόσδεση 

αλιευτικών και αποεπιβιβάση των αλιέων, μήκους 2-3m δημιουργημένων με λάξευση και 

επανατοποθέτηση των φυσικών ογκολίθων της βραχώδους ακτογραμμής. Όπισθεν στους 

χερσαίους χώρους υπάρχει παραλιακός πεζόδρομος.  

Οι εγκάρσιοι βραχίονες μαζί με τον όπισθεν χερσαίο χώρο σημειώνονται με τις κορυφές  

27*-28*-29*........36*-105*-.....114*. 

 

4) Προβλήτες και παραλιακά κρηπιδώματα:  

Παραλιακό κρηπίδωμα από τεχνητούς ογκολίθους μήκους 80m περίπου και πλάτους που 

κυμαίνεται από 3,5÷10,0m που εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. 

Σημειώνεται με τις κορυφές -37*-38*-39*-40*-41*-42*-47*-48*-49*-50*-91*-92*-.....-104*. 

Στη μέση περίπου του παραλιακού κρηπιδώματος υπάρχει μικρή τετραγωνική προβλήτα 

διαστάσεων 5x5m με τις κορυφές 43*-....-46*-43*. Το παραλιακό κρηπίδωμα καταλήγει σε 

μικρή λιμενολεκάνη με περιμετρική κρηπίδωση.  

 

Στη βόρεια πλευρά του παραλιακού κρηπιδώματος βρίσκεται η κύρια προβλήτα του όρμου της 

Αλυκής («μεγάλη» προβλήτα) μήκους 30m περίπου και πλάτους 12m. Σημειώνεται με τις 

κορυφές 51*-52*-…..-89*-90*-91*-92*. 

 

Τόσο το παραλιακό κρηπίδωμα όσο και οι προβλήτες καταλαμβάνονται σε μεγάλο μέρος της 

επιφανείας τους από τραπεζοκαθίσματα των παρακείμενων καταστημάτων ενδιαίτησης. 

 

Σημειώνεται ότι στην χερσαία ζώνη δεν υπάρχουν δημόσια κτίρια και οι χρήστες του 

καταφυγίου εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις υγιεινής των παρακείμενων καταστημάτων 

αναψυχής και ενδιαίτησης.  

 

Για την παροχή νερού και ενέργειας είναι εγκατεστημένα δύο pillar στη χερσαία ζώνη. 
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Εικόνα 6-2: Υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις στην Αλυκή, Πάρου (πηγή: www.tripinview.com) 
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6.1.2 Προτεινόμενα έργα: 

1) Επέκταση προσήνεμου μώλου (Εικ:6-3 & 6-4): 

Προτείνεται επέκταση του προσήνεμου μώλου από Φ.Ο., υπό μορφή «Γ», αποτελούμενη 

από ένα συνευθειακό ευθύγραμμο τμήμα μήκους 25m και στη συνέχεια από ένα δεύτερο 

τμήμα μήκους 75m υπό γωνία 135ο με (ΒΔ κατεύθυνση). Το πλάτος στην ίσαλο θα είναι 

15m και η κατασκευή θα γίνει από Φ.Ο. Στην απόφαση της ΕΣΑΛ προτείνονται επιπλέον 

σκάλες από beton και φάρος στο ακρομώλιο επί μεταλλικού ιστού. 

 

Εικόνα 6-3: Κάτοψη προτεινόμενου έργου επέκτασης υφιστάμενου προσήνεμου μώλου 
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Με πιο πρόσφατη μελέτη (Νο2, Παραγρ.1.1 της παρούσας), μεταγενέστερη της απόφασης της 

ΕΣΑΛ, προτείνονται συμπληρωματικά έργα στον προσήνεμο μόλο όπως, η κρηπίδωση της 

επέκτασής εσωτερικά (προς την πλευρά της λιμενολεκάνης), με κρηπιδώμα βαρύτητας, από 

επάλληλες στήλες Τ.Ο., με στάθμη θεμελίωσης στα –3,7m και ωφέλιμο βάθος 3,5m. Επί των 

στηλών των Τ.Ο. θα διαμορφωθεί ανωδομή από χυτό επί τόπου σκυρόδεμα ποιότητας C20/25, 

με στάθμη στέψης στα +1,10m (από Μ.Σ.Θ.). 

 

 

Εικόνα 6-4: Τομή προτεινόμενου έργου επέκτασης προσήνεμου μώλου 

Στις ανωδομές των κρηπιδοτοίχων προβλέπεται η εγκατάσταση βραχιόνων πρόσδεσης ανά 

2,5m καθώς επίσης και όλες οι απαιτούμενες προβλέψεις για την διέλευση των Η/Μ 

παροχών προς τα σκάφη που θα εξυπηρετούνται στο αλιευτικό καταφύγιο, και των 

καλωδίων ηλεκτροφωτισμού. 

Η έδραση των Τ.Ο. προβλέπεται, επί πρίσματος λιθορριπών 0,5 έως 100kg. έδρασης, με 

ενδιάμεση εξισωτική στρώση ελάχιστου πάχους 30cm και διάστρωση μη υφαντού 

γεωϋφάσματος 500gr/m2. Στον πόδα του κρηπιδοτοίχου τοποθετούνται πλάκες 

προστασίας ποδός διαστάσεων 2,0x2,0x0,20m, οι οποίες θα εδράζονται πάνω στην ίδια 

εξισωτική στρώση.  

Το πρίσμα έδρασης του κρηπιδοτοίχου θα προστατεύεται εξωτερικά, από δύο στρώσεις 

Φ.Ο., η πρώτη πάχους περίπου 1,30m από Φ.Ο. ατομικού βάρους 500÷800Kg και η 

εξωτερική στρώση πάχους περίπου 2,70m από Φ.Ο. 5÷8tn. Εσωτερικά το πρίσμα 

θωρακίζεται από στρώση Φ.Ο. πάχους 1,50m και ατομικού βάρους 200-500kg.  

Η εξωτερική στρώση θωράκισης θα οριοθετείται από προφυλακτήριο τοίχο, που 

προβλέπεται μεταξύ αυτής και των χερσαίων χώρων και κρηπιδωμάτων του έργου.  

Ο τοίχος προβλέπεται από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 με στάθμη στέψης 

στα +2,50m (από Μ.Σ.Θ.). Στην έδραση του τοίχου, η οποία πραγματοποιείται επί σκύρων 

λατομείου προβλέπεται η διάστρωση διαχωριστικού μη υφαντού γεωυφάσματος.  

Ο προφυλακτήριος τοίχος στον προσήνεμο μώλο θα παραμείνει ανεπένδυτος. 

Η έξαλη περιοχή όπισθεν την ανωδομής και μέχρι το τοιχίο, διαμορφώνεται με κοκκώδη 

υλικά λατομικής προέλευσης και στην συνέχεια διαστρώνεται μία στρώση υπόβασης 

πάχους 0,10m εκ θραυστού υλικού ΠΤΠ 0-155 και μια στρώση βάσης πάχους 0,10m εκ 

θραυστού υλικού ΠΤΠ 0-150. Επί των θραυστών διαμορφώνεται επίστρωση από 

σκυρόδεμα C20/25 πάχους 0,12m, με επιφανειακό οπλισμό, πλέγμα #Τ131 και πλάκες 

Καρύστου. Οι επιστρώσεις κατασκευάζονται με κλίση 1% προς την πλευρά της θάλασσας 

για την απορροή των ομβρίων υδάτων προς την λιμενολεκάνη. 
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2) Διάδρομος προσπέλασης νέων κρηπιδωμάτων (Εικ:6-5 & 6-6): 

Η κατασκευή του διαδρόμου θα γίνει με τοποθέτηση βάθρων εκ σκυροδέματος, επί των 

οποίων θα τοποθετηθεί ανωδομή μήκους 120m, πλάτους 2,5m (σε κάτοψη) και στάθμης 

στέψης +1,10 (από Μ.Σ.Θ.). Η ανωδομή θα είναι σύμμικτη κατασκευή, από μεταλλικό 

πλαίσιο–σκελετό πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί ξύλινο κατάστρωμα από σκληρή τροπική 

ξυλεία και θα διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό πρόσδεσης για τα σκάφη (δέστρες και 

κρίκους). 

 

Εικόνα 6-5: Κάτοψη υφιστάμενου υπήνεμου μόλου με τον προτεινόμενο εσωτερικό διάδρομο 

προσπέλασης στα νέα κρηπιδώματα 

 

 

Εικόνα 6-6: Εγκάρσια τομή στον υφιστάμενο υπήνεμο μόλο με τις λεπτομέρειες κατασκευής 

του διαδρόμου προσπέλασης 
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Τα βάθρα του διαδρόμου θα κατασκευαστούν ανά 3m (από κέντρο σε κέντρο) με 

προκατασκευασμένους δακτυλίους σκυροδέματος πληρωμένους με ύφαλο σκυρόδεμα. Το 

ελάχιστο πλάτος του πρίσματος θεμελίωσης στην υπήνεμη πλευρά του μόλου έμπροσθεν 

των βάθρων δεν θα υπολείπεται των 60cm και όπου χρειάζεται θα γίνεται συμπλήρωση 

του πρίσματος με τους καθαιρούμενους φυσικούς ογκόλιθους που αφαιρούνται από το 

πρίσμα για την τοποθέτηση του διαδρόμου προσπέλασης ή/και με λιθορριπή 200-500kg. 

3) Βελτίωση θωράκισης υφιστάμενου υπήνεμου μόλου (Εικ:6-7): 

Δεδομένου ότι ο μώλος θα αξιοποιηθεί για την πρόσδεση σκαφών, θα βελτιωθεί η 

προστασία του κατά μήκος (περί τα 135m) της προσήνεμης πλευράς του με την 

τοποθέτηση Φ.Ο. ατομικού βάρους 1,5÷3,0tn σε μία στρώση πάχους 1,90m κατ’ 

ελάχιστον, με κλίση 2:1 (οριζόντια:κατακόρυφα). Η στέψη του πρανούς πλάτους 2,85m 

προβλέπεται στην στάθμη +2,50m. Οι Φ.Ο. τοποθετούνται επί πρίσματος λιθορριπών 

100kg αφού πρώτα έχει προηγηθεί διάστρωση μη υφαντού γεωυφάσματος 500gr/m2. 

 

 

Εικόνα 6-7: Τομή με τα έργα βελτίωσης θωράκισης στον υφιστάμενο προσήνεμο μόλο 

 

4) Κατασκευή παραλιακού κρηπιδώματος (Εικ:6-8 & 6-9): 

Πρόκειται για νέο παραλιακό κρηπίδωμα μήκους 170m, πλάτους 2m και ωφέλιμου βάθους 

2,00m, σε απόσταση περί τα 10m από την υφιστάμενη ακτογραμμή, στο οποίο θα 

εξυπηρετούνται σκάφη μήκους έως 12m.   

To κρηπίδωμα αποτελείται από επάλληλες στήλες Τ.Ο. εκ σκυροδέματος C16/20 που 

εδράζονται στα -2,50m έως –3,20m στον πυθμένα αύλακα εκσακφής, με την παρεμβολή 

μη υφαντού γεωυφάσματος και εξισωτικής στρώσης ελάχιστου πάχους 30cm. Στον πόδα 

του κρηπιδοτοίχου τοποθετούνται πλάκες προστασίας ποδός διαστάσεων 2,0x2,0x0,20m, 

οι οποίες εδράζονται πάνω στην ίδια εξισωτική στρώση. Όπισθεν των στηλών του 

κρηπιδοτοίχου διαμορφώνεται ανακουφιστικό πρίσμα λιθορριπών διαβάθμισης 0,5÷100Kg 

μέχρι την στάθμη ± 0,00 (από τη Μ.Σ.Θ).  
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Εικόνα 6-8: Κάτοψη προτεινόμενων έργων παραλιακών κρηπιδωμάτων,  

χερσαίων χώρων και παραλιακής οδού 
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Επί των στηλών των Τ.Ο. διαμορφώνεται ανωδομή από χυτό επί τόπου σκυρόδεμα επίσης 

C20/25, με τη στέψη της να τοποθετείται στην στάθμη +1,10μ. (από Μ.Σ.Θ.) έως +0,90m 

για συναρμογή με το υφιστάμενο έργο. H ανωδομή λιθεπενδύεται για λόγους αισθητικής. 

 

Εικόνα 6-9: Τομή παραλιακών κρηπιδωμάτων, χερσαίων χώρων και παραλιακής οδού 

Η έξαλη περιοχή όπισθεν την ανωδομής και μέχρι το διαμορφωνόμενη οδό διαμορφώνεται 

με κοκκώδη υλικά λατομικής προέλευσης και στην συνέχεια διαστρώνονται δύο στρώσεις, 

μία υπόβασης (υλικό ΠΤΠ 0-155) και μια στρώση βάσης (υλικό ΠΤΠ 0-150) πάχους 0,10m 

εκάστη. Επί της στρώσης βάσης διαμορφώνεται επίστρωση από σκυρόδεμα C20/25 

πάχους 0,2m, με επιφανειακό οπλισμό, πλέγμα #Τ131 και πλάκες Καρύστου. Η απορροή 

θα γίνεται επιφανειακά με διαμόρφωση κλίσεων 1%.  

Στις ανωδομές του παραλιακού κρηπιδώματος προβλέπεται η τοποθέτηση βραχιόνων 

πρόσδεσης ανά 2,5m καθώς επίσης και όλες οι απαιτούμενες προβλέψεις για την διέλευση 

των Η/Μ παροχών προς τα σκάφη που θα εξυπηρετούνται στο αλιευτικό καταφύγιο, και 

των καλωδίων ηλεκτροφωτισμού.  

Για λόγους αρχιτεκτονικής και λειτουργικότητας και με δεδομένη την απαίτηση της 

τοπικής κοινωνίας για παραχώρηση χώρων εστίασης και αναψυχής διαμορφώνονται δύο 

χώροι σε υψόμετρο +1,70m προκειμένου να αποφευχθεί φαινόμενα άναρχης κατάληψης 

του αλιευτικού καταφυγίου από τραπεζοκαθίσματα. 

 

5) Πλωτοί προβλήτες – Ρεμέντζα (Εικ:6-10, 6-11 & 6-12): 

Προτείνεται η τοποθέτηση δύο πλωτών προβλητών εγκάρσια στο δημιουργούμενο 

διάδρομο προσπέλασης, συνολικού μήκους 100m, οι οποίοι θα συγκρατούνται με τη 

βοήθεια κατάλληλου σύστηματος αγκύρωσης ή/και στήριξης στον πυθμένα.  

Οι προβλήτες θα είναι εφοδιασμένοι σε κάθε μία πλευρά τους με τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για την πρόσδεση των σκαφών (δέστρες ή κρίκους) και κάτω από το 

κατάστρωμα θα υπάρχει κατάλληλος χώρος (κανάλι) για την τοποθέτηση των δικτύων 

παροχών (ηλεκτρικό, νερό κλπ.) για τα σκάφη που θα καταλήγουν σε pillar παροχών 

ανάλογα με αυτά που τοποθετούνται στην επέκταση του προσήνεμου μώλου και τα 

παραλιακά κρηπιδώματα.  

Ο κάθε προβλήτας θα είναι διαστάσεων 50x2,5m (μxπ), και θα προκύπτει από τη σύνδεση 

ανεξάρτητων πλωτών στοιχείων ενδεικτικού μήκους εκάστου, 10, 12 ή 15m.  

Τα πλωτά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα που θα εξασφαλίζει την 

πλεύση μέσω της παρουσίας υλικού πλήρωσης ελαφρού τύπου (π.χ. διογκωμένη 

πολυστερίνη).  
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Η επιφάνεια πλεύσης πρέπει να είναι συνεχής και μπορεί να αποτελείται από σκυρόδεμα 

είτε από ελαφρύ υλικό εγκιβωτισμού. Το δάπεδο οροφής του πλωτήρα στη κατά την μη 

συνδεδεμένη κατάσταση πλωτού θα έχει ελάχιστο ύψος 50cm από την στάθμη της 

θάλασσας χωρίς κινητό φορτίο. Το δάπεδο κυκλοφορίας θα είναι είτε από σκυρόδεμα είτε 

από άλλο μη τοξικό αντιολισθητικό υλικό με αντίσταση στις υπεριώδεις ακτίνες και χαμηλή 

θερμοχωρητικότητα αλλά και ανθεκτικό στην κυκλοφορία τροχήλατων συστημάτων 

μεταφοράς προμηθειών, υλικών κλπ. Σε όλη την επιφάνεια του πλωτού στοιχείου θα 

αποφεύγονται οι μεγάλοι αρμοί που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην 

κυκλοφορία των πεζών.  

Τα πλωτά στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσεις εγγυημένης αντοχής που θα 

έχουν δυνατότητα σύνδεσης και αποσύνδεσης χωρίς δυσκολία. Τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν για τις διάφορες συνδέσεις θα πρέπει είναι ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα 

και ανθεκτικά στις επιδράσεις της θάλασσας και με δυνατότητα επιθεώρησης και 

αντικατάστασης. Τέλος τα πλωτά στοιχεία θα προστατεύονται από κρούσεις σκαφών με 

πλευρικό προσκρουστήρα κατάλληλης αντοχής.  

 

Εικόνα 6-10: Κάτοψη πλωτών προβλητών 

Η στερέωση των πλωτών στον πυθμένα θα γίνει με αγκύρωση μέσω αλυσίδων 

γαλβανισμένων εν θερμώ καταλλήλου τύπου και αντοχής σύμφωνα με τις σχετικές 

προδιαγραφές και προκατασκευασμένων ογκολίθων από σκυρόδεμα, τοποθετημένων στον 

πυθμένα, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη σταθερότητα των πλωτών στις δυσμενείς 
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φορτίσεις, χωρίς να παρεμποδίζεται η διέλευση σκαφών και χωρίς να μειώνεται το 

ωφέλιμο βάθος του λιμένα πέρα των 0,20m.  

 

Εικόνα 6-11: Ενδεικτικό σχήμα τρόπου αγκύρωσης πλωτών στοιχείων στον πυθμένα 

 

Για την ασφαλή και οργανωμένη αγκυροβολία των σκαφών, ακόμα και σε δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες, κατά μήκος όλων των κρηπιδωμάτων του τουριστικού λιμένα και των πλωτών 

προβλητών προβλέπεται η χρήση ρεμέτζων.  

Τα συστήματα αυτά αγκυροβολίας σκαφών εφαρμόζονται σε πρυμνοδετημένα σκάφη και 

αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα: 

 Τις αλυσίδες πυθμένα (αλυσίδες σκαφών) με δύο βυθιζόμενα σχοινιά 

 Την αλυσίδα ‘’μάνα’’ 

 Τους τεχνητούς ογκολίθους αγκύρωσης 

 

Η ‘’αλυσίδα μάνα’’ τοποθετείται στο πυθμένα παράλληλα και σε κατάλληλη απόσταση από το 

κρηπίδωμα και συνδέεται με τους τεχνητούς ογκολίθους αγκύρωσης με ναυτικά κλειδιά. Οι 

αλυσίδες πυθμένα συνδέονται στο ένα τους άκρο με ναυτικό κλειδί στην αλυσίδα “μάνα” ενώ 

στο άλλο άκρο τους στερεώνονται δύο βυθιζόμενα σχοινιά (κάβοι). Τα αγκυροβολημένα σκάφη 

θα δένουν με την πρύμνη στο κρηπίδωμα με την βοήθεια ίδιων σχοινιών, ενώ στο πλωραίο 

τμήμα τους συνδέονται μέσω  των δύο κάβων και της αλυσίδας πυθμένα στην αλυσίδα 

«μάνα». 

Για την πρόσδεση των σκαφών κατά μήκος όλων των στα κρηπιδωμάτων προβλέπεται η 

τοποθέτηση δεστρών κατάλληλης ελκτικής ικανότητας.  

 

Εικόνα 6-12: Ενδεικτικό σχήμα αγκυροβολίας σκαφών (ρεμέντζα) 
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Στο νέο αλιευτικό καταφύγιο θα εξυπηρετούνται συνολικά περί τα 103 σκάφη, κατά κύριο 

λόγω μηχανοκίνητα αλιευτικά, πλαστικά αλλά και ξύλινα παραδοσιακού τύπου. Αναλυτικότερα, 

στα νέα κρηπιδώματα εσωτερικά του νέου προσήνεμου μώλου με ωφέλημα βάθη της τάξεως 

των 3,50m θα εξυπηρετούνται σκάφη μήκους έως 25m περίπου ενώ στα παραλιακά 

κρηπιδώματα με ωφέλιμα βάθη της τάξεως των 2m θα εξυπηρετούνται σκάφη μήκους ως 12m. 

 

6.2.  Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών/συνοδών 

εγκαταστάσεων και έργων/δραστηριοτήτων 

Στα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνονται και τα παρακάτω: 

6 .2 .1 .  Ανακατασκευή παραλιακής οδού, τοίχοι (Εικ.6-8 & 6-9): 

Ανακατασκευή της ασφαλτοστρωμένης οδού (μήκους 215m) με πρόβλεψη πεζοδρομίων και 

χώρων στάθμευσης οχημάτων. Οι χερσαίες επιφάνειες στο μέγιστο τμήμα τους επιστρώνονται 

με ακανόνιστες πλάκες τύπου Καρύστου όπως στους υπόλοιπους χώρους του λιμενίσκου της 

Αλυκής.  

Στο παραλιακό κρηπίδωμα, στο όριο του λιμενικού έργου προβλέπονται δυο είδη τοίχων 

αντιστήριξης: α) Οι αμιγείς λιθοδομές πλάτους 50cm και ύψους έως 1,0m. β) Τοίχοι 

αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα με εμφανείς όψεις που επενδύονται με λιθόδμητα 

μέτωπα πάχους 25cm.   

Τα τοιχεία εδράζονται είτε επί της γενικής πλάκας υπόβασης όταν υφίσταται τέτοια είτε, επί 

βάσεως εκ σκυροδέματος καθαριότητας πάχους 10cm που κατασκευάζεται τοπικά. 

Οι τοίχοι είναι όλοι μορφής προβόλου και εφαρμόζονται στο έργο, επιλεγόμενοι κατά 

περίπτωση από την υψομετρία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, προς δημιουργία 

επιφανειών σε ανισόπεδες στάθμες και, για διαχωρισμό χρήσεων 

Η επιφανειακή απορροή από όλες τις επιστρωμένες επιφάνειες της παράκτιας ζώνης, 

επιτυγχάνεται με διαμόρφωση μονοκλινών εν γένει επιφανειών (με διεύθυνση προς τη 

θάλασσα), με ρύσεις που κυμαίνονται από 0,5 έως 1,0%.  

Στην παραλιακή οδό τα όμβρια οδηγούνται στα ρείθρα των οδών, από όπου συλλέγονται σε 

φρεάτια υδροσυλλογής και μέσω δίκτυου από προκατασκευασµένους άοπλους 

τσιµεντοσωλήνες Φ400, απολήγουν στη θάλασσα δια μέσου της ανωδομής των 

κρηπιδοτοίχων.  

Δεδομένης της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ της στάθμης των κρηπιδωμάτων του αλιευτικού 

καταφύγιου και των όπισθεν προς αποχέτευση χώρων τοποθετούνται προκατασκευασμένα 

βαθιά φρεάτια επίσκεψης που λειτουργούν ως φρεάτια πτώσης. Οι τσιμεντοσωλήνες 

διέρχονται κάτω από την θεμελίωση του διαχωριστικού τοίχου και εκβάλλουν μέσω της 

ανωδομής στον θαλάσσιο αποδέκτη. 

6 .2 .2 .  Πετρόκηποι και πράσινο (Εικ.6-13): 

Οι ελεύθεροι χώροι θα διαμορφώνονται με πετρόκηπους με χώμα, βοτσαλόστρωτο παριανούς 

βράχους διαφόρων διαστάσεων και φυτά της τοπικής χλωρίδας. Συνολικά θα φυτευθούν 

συνολικά 11 δένδρα (αλμυρίκια) και 40 θάμνοι (μυόπορο, δενδρολίβανο, μυρτιά, λαντάνα).  



«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου» Rev. 0 

 

ΔΔααννάάηη  ΚΚ..  ΣΣοοφφιιααδδέέλληη – Πολιτικός Μηχανικός    Σελίδα | 85 

 

Εικόνα 6-13: Κάτοψη και τυπική τομή πετρόκηπου 

 

6.2.3 .  Καθαιρέσεις υπαρχουσών εγκαταστάσεων 

Το σύνολο των υπαρχόντων κτισμάτων και εγκαταστάσεων στην παράκτια ζώνη του 

καταφυγίου καθαιρείται και ο χώρος τους ισοπεδώνεται, ενώ καθαιρείται επίσης και ο 

υφιστάμενος δρόμος. Η καθαίρεση του δρόμου θα είναι σταδιακή, και ληφθεί μέριμνα 

προκειμένου να μην αποκόπτεται συγκοινωνιακά η περιοχή.   

Σημειώνεται επίσης ότι υφιστάμενα φωτιστικά, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων και λοιπά 

στοιχεία αστικού εξοπλισμού θα φυλάσσονται προς επαναχρησιμοποίηση.  

6 .2 .4 .  Διαχείριση πετρελαιοειδών / μέσα αντιρρύπανσης. 

Με ευθύνη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει καταρτισθεί Σχέδιο διαχείρισης λυμάτων και 

Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών για το καταφύγιο Αλυκής κατ΄εφαρμογή των 

διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπου το καταφύγιο θα αντιμετωπίζεται και θα λειτουργεί 

ως αυτόνομη εγκατάσταση. Θα ληφθεί μέριμνα για τον εφοδιασμό και την ύπαρξη στην 

εγκατάσταση υλικών και μέσων αντιρρύπανσης που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική 

Αρχή και που προβλέπονται από το Ν. 743/1977 (ΦΕΚ319Α), όπως σήμερα ισχύει. Τα μέσα 

αυτά θα αποθηκευτούν σε κατάλληλο χώρο αποθήκευσης. 

6 .2 .5 .  Σύστημα διαχείρισης ομβρίων υδάτων 

Οι χερσαίοι χώροι του καταφυγίου, έχουν περιορισμένο εμβαδό και δεν αναμένεται να 

δημιουργούνται σε περιόδους βροχόπτωσης σημαντικές ποσότητες όμβριων υδάτων. Για την 

ορθότερη όμως διαχείρισή τους προτείνεται να εξετασθεί στο μέλλον από το Φορέα 

Λειτουργίας του έργου η εγκατάσταση συστήματος συλλογής όμβριων υδάτων. Ήτοι τα όμβρια 

ύδατα να συλλέγονται σε κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο και να χρησιμοποιούνται για την 

εξυπηρέτηση αρδευτικών αναγκών των τοπιοτεχνημένων χώρων του καταφυγίου. 

6 .2 .6 .  Διαχείριση πετρελαιοειδών & υγρών αποβλήτων / μέσα αντιρρύπανσης 

Με ευθύνη του ΔΛΤ Πάρου – Αντιπάρου έχει, καταρτισθεί Σχέδιο διαχείρισης λυμάτων και 

Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις εγκαταστάσεις 

του αλιευτικού καταφυγίου.  

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι στο λιμένα Αλυκής έχουν τοποθετηθεί μια δεξαμενή 1μ3 για 

χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια όπως προβλέπει το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης 

Αποβλήτων. 



«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου» Rev. 0 

 

ΔΔααννάάηη  ΚΚ..  ΣΣοοφφιιααδδέέλληη – Πολιτικός Μηχανικός    Σελίδα | 86 

Τα μέτρα απορρύπανσης σε περίπτωση ατυχήματος που προβλέπει το Σχέδιο Έκτακτης 

Ανάγκης φυλάσσονται σε Container λιμένα της Παροικίας ώστε να μπρορούν εύκολα να 

μεταφέρονται σε όλους τους λιμένες αρμοδιότητας του ΔΛΤ Πάρου – Αντιπάρου. 

 

Container με τα μέσα απορρύπανσης στο καρνάγιο στην Παροικιά 

 

6.2.7 .  Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων  

Η λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να παράγει σημαντικές ποσότητες επικίνδυνων 

αποβλήτων οι οποίες προέρχονται κυρίως από τους χώρους ελλιμενισμού των σκαφών. Τέτοια 

απόβλητα περιλαμβάνουν τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια, βαφές, συντηρητικά καθώς και 

οποιαδήποτε υλικά εμποτισμένα με τέτοιες ουσίες, ηλεκτρικούς συσσωρευτές, συσκευασίες κτλ 

. 

Τα απόβλητα αυτά θα συλλέγονται ξεχωριστά ακολουθώντας τις σχετικές νομοθεσίες ενώ οι 

εταιρείες που θα αναλάβουν την συλλογή, μεταφορά και διαχείρισή τους θα πρέπει να 

διαθέτουν άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 

Για τα απόβλητα αυτά θα πρέπει επίσης να προσκομίζονται έντυπα αναγνώρισης επικίνδυνων 

αποβλήτων. 

Για την ορθολογιστική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων του έργου, προτείνεται ακόμα 

να εγκατασταθούν εντός του έργου χώροι απόρριψης/ αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων 

όπου θα μπορούν οι χρήστες του έργου να απορρίπτουν τέτοια απόβλητα. 

6 .2 .8 .  Διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων  

Ο χώρος του αλιευτικού καταφυγίου διαθέτει επαρκή αριθμό και ικανοποιητικής χωρητικότητας 

κάδους διάθεσης απορριμμάτων (3 κάδους 1.100 lit). Τα απορρίμματα συλλέγονται από 

εξουσιοδοτημένο ανάδοχο και διατίθενται σε οργανωμένο χώρο απόθεσης/απόρριψης.  

Επίσης, στο καταφύγιο διατίθενται δυο κάδοι ανακυκλώσιμων χωρητικότητας 1.100 lit. 

Σημειώνεται ότι για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών, θα καθοριστεί από την αρμόδια 

Λιμενική Αρχή, η διαδικασία καθαρισμού των διχτυών, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση από τα 

υπολείμματα των δολωμάτων και αλιευμάτων ενώ θα προβλεφθούν κατάλληλοι κάδοι ώστε τα 

αλιευτικά σκάφη να πετούν τα ξεψαρίσματα σε αυτούς και όχι στη θάλασσα.  
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Προτεινόμενος κάδος για τα ξεψαρίσματα 

 

6.2.9 .  Ευαισθητοποίηση των Χρηστών του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών και του κοινού 

Ο Φορέας του Έργου θα είναι υπεύθυνος για την πληροφόρηση των χρηστών είτε σε φυλλάδια 

είτε με επεξηγηματικές πινακίδες. Θα δοθούν πληροφορίες για τις κοντινές φυσικές ευαίσθητες 

περιοχές και θα τοποθετηθούν κατάλληλες επεξηγηματικές σημάνσεις (πινακίδες) στους 

διάφορους χώρους του καταφυγίου. Ειδικές πινακίδες στις διάφορες εγκαταστάσεις θα 

παρέχουν πληροφορίες / οδηγίες στους χρήστες του καταφυγίου για την ορθή χρήση του 

εξοπλισμού της κάθε εγκατάστασης, την αποφυγή ατυχηματικών καταστάσεων (π.χ. διαρροή 

καυσίμου κατά την άντληση) και την ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών και προσωπικό του 

καταφυγίου για έκτακτα περιστατικά (π.χ. διαρροή πετρελαίου).  

6 .2 .10.  Χώρος συντήρησης/ επισκευής  

Το καταφύγιο δεν θα περιλαμβάνει χώρο συντήρησης και επισκευής σκαφών. Για την 

επιδιόρθωση εκτεταμένων βλαβών αλλά και την συντήρηση των σκαφών οι ιδιοκτήτες θα 

πρέπει να μεταφέρουν τα σκάφη τους σε εξειδικευμένο μηχανουργείο/καρνάγιο.  

Η απουσία χώρου συντήρησης και επισκευής σκαφών από το καταφύγιο περιορίζει την οχληρία 

από τις διεργασίες συντήρησης/επισκευής που θα μπορούσε να προκληθεί στους χρήστες του 

καταφυγίου αλλά και της γύρω περιοχής και περιορίζει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων και 

πρόκλησης ρύπανσης στην περιοχή. 

 

6.3.  Τεχνική περιγραφή των κτιριακών έργων ή/και συνδέσεων με οδικό δίκτυο 

και δίκτυα υποδομών. 

Στην χερσαία ζώνη δεν υπάρχουν δημόσια κτίρια παρά μόνο πρόχειρες κατασκευές ιδιωτών 

όπως εξέδρες, σκίαστρα κ.α. για την εξυπηρέτηση των παρακείμενων εστιατορίων, καφέ, 

ταβερνών κλπ οι οποίες θα απομακρυνθούν και θα οργανωθούν σε νέες θέσεις που 

προβλέπονται για τις εν λόγω χρήσεις σύμφωνα με τα προτεινόμενα έργα.   
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Η πρόσβαση στο καταφύγιο γίνεται μέσω της υφιστάμενης παραλιακής οδού και για την 

παροχή νερού και ενέργειας στα σκάφη είναι εγκατεστημένα δύο (2) pillars στη χερσαία ζώνη. 

6 .3 .1 .  Οικίσκος υποστηρικτικών χρήσεων στη χερσαία ζώνη (Εικ.6-14)  

Με τα προτεινόμενα έργα χωροθετείται στον όπισθεν των παραλιακών κρηπιδωμάτων χερσαίο 

χώρο, ένας οικίσκος υποστηρικτικών χρήσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 

καταφυγίου. Ο οικίσκος θα είναι ισόγειος προκατασκευασμένος, με εμβαδόν περίπου 22m2 και 

μέγιστο ύψος 3,5m. και φιλοξενήσει χρήσεις υγειονομικού χαρακτήρα και εγκατστάσεων Η/Μ 

(W.C., αποθήκη, αντλιοστάσιο, κλπ). 

 

Εικόνα 6-14: Κάτοψη οικίσκου 

 

6.3.2 .  Κυκλοφοριακή Οργάνωση – Οργάνωση χερσαίων χώρων 

Τρείς τουλάχιστον κύριες αστικοί οδοί συνδέουν μέσω ισόπεδων κόμβων το κέντρο της Αλυκής 

με την κύρια οδό της νήσου, Παροικιά-Σαρακίνικο-Αγκαιριά–Δρυός–Πίσω Λιβάδι. Ο επισκέπτης 

κινούμενος από το κέντρο της Αλυκής προς νότο, δύναται να προσεγγίσει το αλιευτικό 

καταφύγιο μέσω της παραλιακής οδού που διατρέχει παράλληλα και σε επαφή με τη χερσαία 

ζώνη του λιμένα.  

Η παραλιακή οδός είναι ανεπαρκής και μικρού πλάτους, με ανύπαρκτα πεζοδρόμια, καταλήψεις 

του οδοστρώματός της από αυθαίρετες κατασκευές και αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες. Για το λόγο αυτό και προβλέπεται να ανακατασκευαστεί σε μήκος 

215m. 

Η είσοδος των οχημάτων στο αλιευτικό καταφύγιο, θα γίνεται από τον υφιστάμενα λοξό μόλο 

στο βόρειο άκρο του καταφυγίου ο οποίος έχει το κατάλληλο πλάτος ώστε να χρησιμοποιείται 

από τα οχήματα της πόλης και τα οχήματα τροφοδοσίας του καταφυγίου. 

6 .3 .3 .  Χώροι Στάθμευσης (Εικ.6-8) 

Στην εξωτερική πλευρά της οδού προς το καταφύγιο προβλέπονται τρεις (3) χώροι 

στάθμευσης για 25 περίπου θέσεις για του επισκέπτες του αλιευτικού καταφυγίου και τον 

λοιπών καταστημάτων αναψυχής στη χερσαία ζώνη. 

υπόγεια δεξαμενή πυρόσβεσης 

 

υπόγεια δεξαμενή λυμάτων 

 

οικίσκοςςς 
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6 .3 .4 .  Δίκτυα υποδομών  

Στα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνονται: 

 Εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του αλιευτικού καταφυγίου και συγκεκριμένα:, 

α) Εγκατάσταση φωτισμού των χώρων αποβίβασης – επιβίβασης στα αλιευτικά σκάφη και 

πιο συγκεκριμένα στο χώρο του λιμενοβραχίονα και στο ξύλινο deck προβλέπονται 

φωτιστικά δαπέδου ενώ στα παραλιακά κρηπιδώματα, στο χώρο στάθμευσης και του 

πεζοδρομίου προβλέπονται φωτιστικά σώματα επί ιστού.  

 Η ηλεκτρική τροφοδότηση του φωτισμού θα υλοποιείται μέσω Γενικού Πίνακα Χαμηλής 

Τάσης τύπου πίλλαρ. 

β) Ηλεκτρική τροφοδότηση των αλιευτικών σκαφών και φάρου. Για την ηλεκτρική 

τροφοδότηση των σκαφών θα εγκατασταθούν ειδικά κιβώτια λήψεων (πίλλαρς) από 

ανοξείδωτη λαμαρίνα. Κάθε κιβώτιο θα περιλαμβάνει γενικό διακόπτη, ασφάλειες, 

αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη (ρελέ διαρροής), μικροαυτόματους στις αναχωρήσεις και 

δύο ειδικούς ρευματοδότες βιομηχανικού τύπου, στεγανούς (ΙΡ-65), 16A-250V, για την 

ηλεκτροδότηση των σκαφών. Κάθε μονάδα ανεφοδιασμού θα φέρει επίσης δύο κρουνούς 

3/4" για την τροφοδότηση των σκαφών με νερό και μετρητή ισχύος σε κάθε παροχή.

  

Για την ηλεκτρική τροφοδότηση τoυ υφιστάμενου φάρου στην άκρη του λιμενοβραχίονα, 

θα προβλεφθεί καλώδιο J1VV-U 3x4mm2 το οποίο θα οδεύει εντός σωλήνα 

πολυαιθυλενίου Φ63mm. H όδευση του καλωδίου αυτού έως ένα σημείο θα είναι κοινή με 

την όδευση του υπόλοιπου ηλεκτρικού δικτύου. 

 Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης για την υδροδότηση των σκαφών (1 κιβώτιο τροφοδοσίας 

ανά 3 σκάφη), την άρδευση των χώρων φύτευσης και την πλήρωση της δεξαμενής 

πυρόσβεσης με τροφοδοσία από το δίκτυο της πόλης. Το δίκτυο θα κατασκευασθεί από 

σωλήνες πολυαιθυλενίου 10atm, κατάλληλων διατομών η διέλευση των οποίωνθα γίνεται 

κάτω από το σκυρόδεμα της γενικής κοιτόστρωσης. 

 Εγκατάσταση δίκτυου πυρόσβεσης (ενεργητικής πυροπροστασίας) του λιμένα που 

περιλαμβάνει, το αντλιοστάσιο του πυροσβεστικού συγκροτήματος με δεξαμενή 

αποθήκευσης νερού, τον κύριο αγωγό πυρόσβεσης και τις πυροσβεστικές φωλιές (Π.Φ.) 

στο χώρο των κρηπιδωμάτων.   

Οι σωληνώσεις του δικτύου πυρόσβεσης θα κατασκευαστούν από σωλήνα πολυαιθυλενίου 

(ΡΕ) – 10atm και η τροφοδοσία του δικτύου θα γίνει από αντλιοστάσιο πυρόσβεσης το 

οποίο θα αποτελείται από μία πετρελαιοκίνητη (παροχή 22,8 m3/h και μανομετρικό 60 

mYΣ) και μία ηλεκτροκίνητη αντλία (Jockey) διαρροών (3m3/h και μανομετρικό 70mYΣ). 

Το αντλητικό θα αναρροφά το απαιτούμενο νερό για την κατάσβεση, από παρακείμενη 

πλαστική δεξαμενή αποθήκευσης νερού πυρόσβεσης χωρητικότητας 12m3. 

 Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των χώρων του λιμένα (σωλήνες ΡVC, 6ATM) για τα 

παραγόμενα λύματα τόσο των ελλιμενιζόμενων σκαφών όσο και από τη χρήση των W.C. 

του οικίσκου που θα οδηγούνται σε υπόγεια πλαστική (PE) δεξαμενή συλλογής/ 

παρακείμενη του προκατασκευασμένου οικίσκου.   

Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης θα κατασκευασθεί από σωλήνες PVC, ονομαστικής 

πίεσης 6tm, κατάλληλων διατομών και η διέλευση των σωληνώσεων θα γίνεται κάτω από 

το σκυρόδεμα βάσης της γενικής τελικής διαμόρφωσης του πλατύσματος. 
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6 .3 .5 .  Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας κατάληψης και κατανομής των επιμέρους έργων και 

χρήσεων 

Συνολικά, η επιφάνεια του εδάφους που καταλαμβάνεται από τα έργα καθώς και η κατανομή 

της κατάληψης ανά επιμέρους έργο ή χρήση περουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 6-1: Επιφάνεια κατάληψης έργων 

Περιγραφή Εμβαδό (m2) 

Παραλιακή οδός 2.212,62 

Παραλιακά κρηπιδώματα και 

όπισθεν χερσαίοι χώροι 
2.832,29 

Ξύλινος διάδρομος 316,48 

Νέος προσήνεμος μώλος 1.616,46 

 

 

6.4.  Φάση κατασκευής προτεινόμενων έργων 

6.4.1 .  Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών – εκτιμώμενοι χρόνοι 

εργασιών κατασκευής 

Συνοπτικά, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στο πλαίσιο υλοποίησης των νέων έργων 

περιλαμβάνουν κατά σειρά τα εξής: 

i. Εκσκαφή του θαλάσσιου πυθμένα και εξυγίανση με αμμοχάλικο. 

ii. Κατασκευή των λιθορριπών έδρασης, εξισωτικής στρώσης και τοποθέτηση 

γεωυφάσματος. 

iii. Τοποθέτηση Τ.Ο., πλακών και λιθορριπών προστασίας ποδός, 

iv. Σκυροδέτηση ανωδομής, πλήρωση των όπισθεν χώρων με ανακουφιστικές επιχώσεις, 

έξαλες επιχώσεις, τοίχοι αντιστήριξης/προστασίας. 

v. Τοποθέτηση νέας και βελτίωση υφιστάμενης θωράκισης.  

vi. Κατασκευή στρώσεων οδοποιίας, εγκατάσταση δικτύων υποδομών, τοποθέτηση 

εξοπλισμού ανωδομών και τελικών επιστρώσεων. 

vii. Καθαίρεση υφιστάμενης οδού και συνοδών κατασκευών, ανακατασκευή της οδού και 

διαμόρφωση βοηθητικών χώρων (χώροι στάθμευσης, πρασίνου κ.α.) 

viii. Κατασκευή πεζοδιαδρόμου πρόσβασης 

ix. Τοποθέτηση πλωτών προβλητών 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στον προγραμματισμό των 

προβλεπόμενων εργασιών και κατασκευαστικών σταδίων όπως, η εκτίμηση των ποσοτήτων 

των βασικών κατασκευαστικών εργασιών, ο εξοπλισμός, τα δρομολόγια διακίνησης και 

μεταφοράς των απαιτούμενων υλικών. 
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Α/Α Είδος Εργασίας Απαιτούμενος βασικός 
εξοπλισμός 

Εκτίμηση 
ποσότητας σε 
m3 (με 
στρογγύλευση)  

Δρομολόγια διακίνησης χερσαίας και θαλάσσιας κυκλοφορίας για 
την μεταφορά υλικών** 

1 

Γενικές εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης, 

καθαρισμός πυθμένα και λοιπές 

εργασίες & άρσεις υφιστάμενων 

κατασκευών 

Πλωτός ή χερσαίος γερανός, 

Πλωτή φορτηγίδα ή Μηχανικά 

μέσα 

15.500 

22 δρομολόγια πλωτού μέσου για την απόρριψη του υλικού σε κατάλληλες 

θέσεις στα βαθιά μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής (Θεωρούμε ότι το 

προκύπτον υλικό εκσκαφής δεν θα επαναχρησιμοποιηθεί στο έργο και θα 

απορριφθεί με κατάλληλη μέθοδο και έγκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, 

στα βαθιά) ή 45 δρομολόγια φορτηγών οχημάτων για την μεταφορά υλικών σε 

αποθεσιοθάλαμο. 

2 Εξυγιάνσεις πυθμένα  

Πλωτός ή χερσαίος γερανός, 

Πλωτή φορτηγίδα & Μηχανικά 

μέσα 

5.200 

430 δρομολόγια φορτηγών οχημάτων για την μεταφορά υλικών επιτόπου του 

έργου από τοπικά λατομεία/μονάδες ή/και  

17 δρομολόγια πλωτού μέσου για την πόντισή τους 

3 Έξαλες επιχώσεις 
Μηχανικά μέσα, Φορτηγό όχημα 

(ανατρεπόμενο 
1.750 

150 δρομολόγια φορτηγών οχημάτων για την μεταφορά υλικών επιτόπου του 

έργου από τοπικά λατομεία/μονάδες 

4 Λιθορριπές – Εξισωτική στρώση 

Πλωτός ή χερσαίος γερανός, 

Πλωτή φορτηγίδα & Μηχανικά 

μέσα 

20.200 

1700 δρομολόγια φορτηγών οχημάτων για την μεταφορά υλικών επιτόπου του 

έργου από τοπικά λατομεία/μονάδες ή/και  

28 δρομολόγια πλωτού μέσου για την πόντισή τους 

5 

Θωρακίσεις λιμενικών έργων με 

φυσικούς ογκολίθους προέλευσης 

λατομείου 

Πλωτός ή χερσαίος γερανός, 

Πλωτή φορτηγίδα & Μηχανικά 

μέσα 

15.700 

1300 δρομολόγια φορτηγών οχημάτων για την μεταφορά υλικών επιτόπου του 

έργου από τοπικά λατομεία/μονάδες ή/και  

22 δρομολόγια πλωτού μέσου για την πόντισή τους 

6 
Σκυροδέματα - Ύφαλες σκυροδετήσεις -

Σακκόλιθοι 
Μπετονιέρα 3.650 150 δρομολόγια μπετονιέρας για την μεταφορά επί τόπου του σκυροδέματος 

7 
Μεταφορά και τοποθέτηση τεχνητών 

ογκολίθων (~5-6m
3
 έκαστος) 

Πλωτός ή χερσαίος γερανός, 

Πλωτή φορτηγίδα & Μηχανικά 

μέσα 

1.800 

150 δρομολόγια φορτηγών οχημάτων για την μεταφορά των T.O. στο πλωτό 

μέσο ή/και  

30 δρομολόγια με πλωτό ως την τελική θέση τους  

8 Οδοστρωσία 
Μηχανικά μέσα, Φορτηγό όχημα 

(ανατρεπόμενο) 
1.200 

100 δρομολόγια περίπου για την μεταφορά με φορτηγό όχημα των 

απαιτούμενων υλικών επιτόπου του έργου 

9 Πλωτοί προβλήτες 

Πλωτός ή χερσαίος γερανός, 

Πλωτή φορτηγίδα ή Μηχανικά 

μέσα, Φορτηγό όχημα 

180 

1 δρομολόγιο πλωτού μέσου ή/και  

 4 δρομολόγια περίπου για την μεταφορά με φορτηγό όχημα των 

απαιτούμενων υλικών επιτόπου του έργου 
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10 Ξύλινο κατάστρωμα Μηχανικά μέσα, Φορτηγό όχημα 90 
5 δρομολόγια περίπου για την μεταφορά με φορτηγό όχημα απαιτούμενων 

υλικών επιτόπου του έργου 

11 

Λοιπές εργασίες ολοκλήρωσης των 

έργων όπως μεταφορές εξαρτημάτων, 

σιδηρού εξοπλισμού, σωλήνων, 

πλακών, κ.α. 

Μηχανικά μέσα, Φορτηγό όχημα 

(ανατρεπόμενο) 
 

Εκτιμάται 50 δρομολόγια περίπου για την μεταφορά 

Φορτηγό όχημα απαιτούμενων υλικών επιτόπου του έργου 

Πίνακας 6-2: Εκτίμηση ποσοτήτων βασικών κατασκευαστικών εργασιών – εξοπλισμός – δρομολόγια διακίνησης και μεταφοράς απαιτούμενων υλικών 
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**Παραδοχές: 

- Ένα δρομολόγιο βαρέως οχήματος =   δύο κινήσεις από/προς το εργοτάξιο 

- Μέση χωρητικότητα βαρέως οχήματος =   12m3 

- Ένα δρομολόγιο μπετονιέρας =    δύο κινήσεις από/προς το εργοτάξιο 

- Μέση χωρητικότητα μπετονιέρας =    8m3 

- Ένα δρομολόγιο φορτηγίδας =  δύο θαλάσσιες μετακινήσεις από/προς  

το εργοτάξιο 

- Μέση χωρητικότητα φορτηγίδων μεταφοράς υλικών δια θαλάσσης =  300m3 (μικρά 

βάθη) & 700m3 (μεγαλύτερα βάθη) 

 

Ο συνολικός αριθμός δρομολογίων για την μεταφορά των απαιτούμενων υλικών επιτόπου του 

έργου εκτιμάται περίπου σε 4000 δρομολόγια χερσαίων μέσων μεταφοράς βαριάς κυκλοφορίας 

και επιπλέον 100-120 πλωτών μέσων. 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και τις ακόλουθες παραδοχές και εκτιμήσεις: 

 

 Αποστάσεις λατομικών μονάδων από την θέση των έργων και του εργοταξίου:  

5km (Λατομεία Λουκή Α.Ε.) και 17km (Λατομεία Αφων Ρήγα ΑΒΕΕ) 

 1 δρομολόγιο (=2 κινήσεις βαρέος οχήματος) από/προς το εργοτάξιο = 0,5 έως 1,5ώρα 

αντίστοιχα 

 Μέσο ωράριο λειτουργίας βαρέως οχήματος 8-ωρο δηλαδή 5 έως 15 δρομολόγια 

ημηρεσίως 

 

Θεωρώντας ότι θα υπάρχει και δεύτερο φορτηγό όχημα για τη μεταφορά των υλικών η 

μεταφορά των υλικών μπορεί να ολοκληρωθεί τον 1ο χρόνο κατασκευής ενώ για την 

ολοκλήρωση των έργων εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 24 μήνες. 

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι η χερσαία μεταφορά των υλικών δεν είναι ανελαστική 

εργασία, ούτε και κρίσιμη για την διαμόρφωση της συνολικής προθεσμίας του έργου και μπορεί 

να εκτελεσθεί παράλληλα με τις υπόλοιπες εργασίες κατασκευής. 

 

 

6.4.2 .  Επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού έργου 

Για την υλοποιήση των προτεινόμενων έργων εκτιμάται ότι θα ήταν χρήσιμη η κατασκευή μιας 

προσωρινής ράμπας φόρτο/εκφόρτωσης υλικών από τα χερσαία (φορτηγά) στα θαλάσσια 

μεταφορικά μέσα (πλωτός γερανός), υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κυρίως στην κατασκευή 

των νέων έργων στον προσήνεμο μώλο. Τέτοια υλικά είναι τεχνητοί και φυσικοί ογκόλιθοι, 

αμμοχάλικα και λιθορριπές επιχώσεων.  

Μία τέτοια προσωρινή ράμπα δύναται να κατασκευαστεί εντός των προτεινόμενων 

εργοταξιακών χώρων (βλ. επόμενη παράγραφο 6.4.3) είτε στα παραλιακά κρηπιδώματα μετά 

από εκβάθυνση του πυθμένα είτε στη γένεση του προσήνεμου μόλου μετά από θαλάσσια 

επίχωση (θέσεις Νο1 και Νο2 αντίστοιχα) ή και σε άλλη κατάλληλη θέση σε κοινόχρηστο χώρο 

πλησίον του έργου. 

Σύμφωνα με την μελέτη των νέων προτεινόμενων έργων (Νο2 παραγρ.1.1) οι εργασίες 

κατασκευής εκάστου επιμέρους έργου θα εκτελεστούν ως εξής: 

1) Επέκταση Προσήνεμου μώλου: 

 Γενική εκσκαφή του θαλάσσιου πυθμένα για τη διαμόρφωση του αύλακος θεμελίωσης 

στα -10,00m. 
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 Διάστρωση εντός του αύλακος μίας στρώσης αμμοχάλικου πάχους 1m και εν συνεχεία 

διαμόρφωση του πρίσματος έδρασης του κρηπιδοτοίχου εκ λιθορριπής διαβάθμισης 

0,5-100kg έως και τη στάθμη -4m.  

 Διαμόρφωση εξισωτικής στρώσης πάχους 30cm από σκύρα λατομικής προέλευσης 

μέχρι την στάθμη -3,70m στο μισό τμήμα περίπου του πρίσματος και εν συνεχεία 

διάστρωση μη υφαντού γεωυφάσματος 500gr/m2 στην εξωτερική πλευρά της 

εξισωτικής στρώσης. 

 Δόμηση των στηλών εκ Τ.Ο. του κρηπιδώματος έως την στάθμη +0,20m και συνέχιση 

του έργου είτε στην εξωτερική είτε στην εσωτερική του πλευρά. 

 Τοποθέτηση της πλάκας προστασίας ποδός του κρηπιδώματος, αγκύρωση του 

γεωύφασματος και ολοκλήρωση της προστασίας ποδός του κρηπιδώματος με τη 

διαμόρφωση στρώσης θωράκισης πάχους περί το 1,50m, από λίθους βάρους 

200÷500kg.  

 Κατασκευή όπισθεν των Τ.Ο. του κρηπιδώματος, ανακουφιστικού πρίσματος–πυρήνα, 

από λιθορριπές βάρους 20÷100kg και εν συνεχεία προφυλακτήριου τοίχου από 

οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 (από τη στάθμη -0,20m ως τα +2,50m) με την 

παρεμβολή, εξισωτικής στρώσης πάχους 15cm εξ αδρανών και μη υφαντού 

γεωυφάσματος 500gr/m2.  

 Θωράκιση της εξωτερικής πλευράς των πρισμάτων έδρασης και ανακουφιστικού, από 

μία στρώση φίλτρου εξ Φ.Ο. α.β. 500÷800kg ελαχίστου πάχους 1,30m, από στάθμη –

9,0m έως -0,20m και την τελική στρώση θωράκισης από Φ.Ο. α.β. 5,0÷8,0tn πάχους 

2,70m κατ’ ελάχιστον, με τη στέψη της να διαμορφώνεται με πλάτος 4,10m σε στάθμη 

+2,50m. Η στρώση θωράκισης οριοθετείται από τον προφυλακτήριο τοίχο.  

 Σκυροδέτηση της ανωδομής επί των στηλών των Τ.Ο. με σκυρόδεμα ποιότητας 

C20/25, από στάθμης +0,20m (από Μ.Σ.Θ.) μέχρι +1,20m (στο μέτωπο του έργου).  

 Κατασκευή των επιχώσεων-επιστρώσεων των χερσαίων χώρων όπισθεν την ανωδομής 

αρχικά με τη ολοκλήρωση του επιχώματος του ανακουφιστικού πρίσματος και στην 

συνέχεια διάστρωση δύο στρώσεων οδοποιίας, της υπόβασης (ΠΤΠ 0-150) και της 

βάσης (ΠΤΠ 0-155) πάχους 0,10m εκάστης. Τέλος, επ’ αυτών διαμορφώνεται 

επίστρωση από σκυρόδεμα C20/25 πάχους 0,12m και πλάκες Καρύστου. 

 

2) Βελτίωση θωράκισης υφιστάμενου προσήνεμου: 

 Εκσκαφή εξωτερικά και παράλληλα με τον υφιστάμενο κυματοθραύστη, αύλακα 

διαστάσεων 135,0x3,25x7,25x1,0m (μήκος x πλάτος πυθμένα εκσκαφής x πλάτος στην 

επιφάνεια x βάθος) για την θεμελίωση της θωράκισης. 

 Επαναπλήρωση του αύλακα και συμπλήρωση του υφιστάμενου πρανούς του 

κυματοθραύστη με λιθορριπές α.β. 200÷500kg αφού πρώτα έχει προηγηθεί διάστρωση 

μη υφαντού γεωυφάσματος 500gr/m2 (μόνο επί των υφιστάμενων λιθορριπών).  

 Τοποθέτηση στρώσης από Φ.Ο. α.β. 1,5÷3,0tn, πάχους ίσου με 1,9m κατ’ ελάχιστον, 

με κλίση 2:1 (ο:κ). Η στέψη του πρανούς προβλέπεται στην στάθμη +2,50m με 

πλάτος 2,85m. 
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6 .4 .3 .  Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής, όπως δανειοθάλαμοι, αποθεσιοθάλαμοι 

και εργοτάξια (Εικ.6-3, 6-4 & 6-5). 

Για τις ανάγκες των κατασκευαστικών εργασιών του έργου και κυρίως για την αποθήκευση των 

απαιτούμενων υλικών, προτείνεται η δημιουργία τριών (3) πρόσθετων εργοταξιακών χώρων σε 

κοινόχρηστους χώρους ως εξής:  

α) ο πρώτος (Νο1) με επιφάνεια 350m2 στο χώρο των υφιστάμενων παραλιακών 

κρηπιδωμάτων εντός του οικισμού, 

β) ο δεύτερος (Νο2) με επιφάνεια 500m2 στη γένεση του προσήνεμου μόλου, με 

κατασκευή επιχώματος από τα υλικά κατασκευής των έξαλων επιχώσεων του έργου έτσι 

ώστε να μην χρειαστεί να απομακρυνθούν με το πέρας αυτού και  

γ) ο τρίτος (Νο3) με επιφάνεια 400m2 στα νότια του οικισμού, στη περιοχή της ημικυκλικής 

λεκάνης. 

 

Εικόνα 6-15: Προτεινόμενοι εργοταξιακοί χώροι (Πηγή: GoogleEarth) 

1 

3 

2 
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Εικόνα 6-16: Προτεινόμενος εργοταξιακός χώρος Νο1 στα παραλιακά κρηπιδώματα 

 (Πηγή: GoogleEarth) 

 

Εικόνα 6-17: Προτεινόμενος εργοταξιακός χώρος Νο2 στη γένεση του προσήνεμου μόλου. 

Για την κατασκευή του θα χρειαστεί επίχωση προς τη θάλασσα (Πηγή: GoogleEarth) 

 

Εικόνα 6-18: Προτεινόμενος εργοταξιακός χώρος Νο3 στα νότια του έργου  

(Πηγή: GoogleEarth) 
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Ο χώρος των εργοταξιακών χώρων πρέπει να παρέχει ασφάλεια και επαρκή φωτισμό για τη 

φύλαξη των αποθηκευμένων υλικών. Προτείνεται όπως καταρτισθεί σχέδιο διαχείρισης και 

ασφάλειας εργοταξίου πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. 

Σημειώνεται ότι στα παραλιακά κρηπιδώματα οι υφιστάμενες ιδιωτικής χρήσης κατασκευές 

(πέργολες, σκέπαστρα, καθίσματα) θα απομακρυνθούν από τους ιδιοκτήτες τους όπως επίσης 

θα αφαιρεθούν και θα φυλαχθούν για επαναχρησιμοποίησή τους στο νέο έργο τα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία (πλακόστρωση, παγκάκια, φανοί κ.α.). 

 

 

6.4.4 .  Αναγκαία υλικά κατασκευής 

Αναλυτική λίστα με το είδος και τις ποσότητες των απαιτούμενων υλικών κατασκευής δίδεται 

στην παράγραφο 4.3.1 της παρούσας (συνολικός Προϋπολογισμός). 

Όσον αφορά στην προμήθεια των διαφόρων υλικών, θα υλοποιηθεί ως εξής: 

1. Τα αδρανή υλικά (αμμοχάλικα, σκύρα, λιθορριπές, φυσικοί ογκόλιθοι διαφόρου 

ατομικού βάρους, υλικά στρώσεων οδοστρωσίας) καθώς και πλάκες επιστρώσεων, 

υλικά λιθεπενδύσεων, μαρμαρόπλακες κ.α., δύναται να προέλθουν από νόμιμα 

λατομεία της νήσου. 

2. Τα σκυροδέματα, ο σιδηρούς οπλισμός τους καθώς και τσιμεντοσωλήνες, πρόχυτα 

κράσπεδα κ.α. επίσης δύναται να γίνει από νόμιμα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις της 

νήσου (υφιστάμενες βιομηχανίες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 

Α.Ε. στον Κώστο, L’AFARGE A.E., στο Μαράθι και στην Αγκαιριά) 

Για τα περισσότερο εξειδικευμένα υλικά όπως, τροπική ξυλεία, πλωτοί προβλήτες, 

χυτοχαλίβδινες δέστρες, μεμβράνες και ο Η/Μ εξοπλισμός (pillars, ιστοί, φωτιστικά σώματα, 

πίνακας τάσης, αντλίες, πυροβεστικές φωλεές κ.α.) η προμήθειά τους θα γίνει εκτός της νήσου. 

 

 

6 .4 .5 .  Εκροές υγρών αποβλήτων με εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, 

καθώς και αναλυτική περιγραφή των τρόπων διαχείρισης και διάθεσης σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις ανά είδος αποβλήτων 

Τα υγρά απόβλητα που παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του έργου μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

1. Αστικά λύματα 

2. Επιφανειακές απορροές 

 

1) Αστικά λύματα 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα παράγονται αστικά λύματα, τα οποία θα οφείλονται 

στο προσωπικό του εργοταξίου. Ο αριθμός του προσωπικού θα διακυμαίνεται ανάλογα με τις 

κατασκευαστικές εργασίες που θα πραγματοποιούνται. Αρχικά εκτιμάται, ότι το προσωπικό του 

εργοταξίου θα κυμαίνεται μεταξύ των 10-15 ατόμων. Η ποσότητα των παραγόμενων αστικών 

λυμάτων αναμένεται να ανέρχεται σε 3.5-5.3 m3/d (40 λίτρα/άτομο/ημέρα-Metcal/ & Eddy, 

INC, Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse, 2ndEdition, 1972). 
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Βάσει της βιβλιογραφίας, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αστικών αποβλήτων παρουσιάζονται 

στον παρακάτω Πίνακας 6-3: 

Πίνακας 6-3: Χαρακτηριστικά αστικών αποβλήτων 

Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, εκτιμάται ότι η ποιότητα και η ποσότητα των 

αστικών λυμάτων της φάσης κατασκευής, θεωρείται πολύ μικρή για να προκαλέσει αλλοιώσεις 

στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Παρόλα αυτά στα πλαίσια της διαχείρισης του 

εργοταξίου για μέγιστη περιβαλλοντική προστασία, τα λύματα θα πρέπει να διαχειρίζονται 

κατάλληλα. 

2) Επιφανειακές Απορροές 

Οι επιφανειακές απορροές αφορούν κυρίως: 

- Απορροές από τις διαδικασίες απολύμανσης/καθαρισμού εξοπλισμού και μηχανημάτων 

- Απορροές από διαρροές ή αλόγιστη χρήση νερού 

- Απορροές από περιστατικά βροχοπτώσεων 

Λόγω της φύσης των απορροών αυτών αλλά και της παρουσίας σκόνης, κ.λ.π εντός του 

εργοταξίου, οι επιφανειακές απορροές αναμένεται να είναι επιβαρυμένες σε αιωρούμενα στερεά 

και σε οργανικούς ρύπους (λάδια, βαρέα μέταλλα, υδρογονάνθρακες κτλ.). Η εισροή των 

επιφανειακών απορροών του εργοταξίου στην θάλασσα μπορεί να προκαλέσει την μεταφορά 

ιζημάτων και ρύπων στο θαλάσσιο χώρο και την πρόκληση θολότητας αλλά και οργανικής 

ρύπανσης. 

Οι επιπτώσεις από τις επιφανειακές απορροές αναμένεται όμως να είναι πολύ μικρές λόγω των 

μικρών ποσοτήτων που αναμένεται να δημιουργούνται και οι οποίες, ως επί το πλείστον θα 

απορροφούνται από τα επιφανειακά εδαφικά στρώματα και τα μπάζα. Περαιτέρω, η διάρκεια 

των επιπτώσεων αυτών θα είναι βραχυπρόθεσμη και αναμένεται να σταματήσει με το τέλος 

των κατασκευαστικών έργων και την αποκατάσταση της περιοχής. 

Χαρακτηριστικά 

PH 6-7 Οργανικά Στερεά 

(mg/l) 

200-300 

Θερμοκρασία 20-25 Βαρέα Μέταλλα (mg/l)  

Χρώμα Γκρίζο Διαλύτες (mg/l)  

Οσμή Άσχημη Ολικό Άζωτο (mg/l) 10-25 

BOD5 (mg/l) 250-300 Φωσφορικά άλατα 

(mg/l) 

5-10 

COD (mg/l) 500-600 Λίπη και Έλαια (mg/l) 10-20 

Αιωρούμενα Στερεά (mg/l) 250-350 Άλλα (mg/l)  

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (μs/cm) 1800   
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Οι επιπτώσεις από τις πιο πάνω απορροές θα μπορούσε να ήταν σημαντικές σε περίπτωση 

πλημμύρας, οπότε τα νερά θα επιβαρυνθούν περισσότερο με ρυπογόνες ουσίες και είναι πολύ 

πιθανό να καταλήξουν εντός της θαλάσσιας περιοχής. Αν και εκτιμάται ότι οι πιθανές 

επιπτώσεις από τα πιο πάνω σενάρια δεν θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικές, ο εργολάβος του έργου 

θα πρέπει να εφαρμόσει όλα τα μέτρα  σωστής διαχείρισης ώστε να αποφεύγεται πρώτα η 

δημιουργία επιφανειακών απορροών και στη συνέχεια η είσοδός τους στη θάλασσα.  

 

6.4.6 .  Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα παραχθούν 

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών γίνεται χρήση υλικών και δημιουργούνται 

καθημερινά ποσότητες στερεών απορριμμάτων που στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι μη 

χρήσιμα μπάζα, υλικά εργοταξίου από την κατασκευή των τεχνικών έργων (π.χ. άχρηστα ξύλα, 

υλικά συσκευασίας, δοχεία υλικών, άχρηστα μεταλλικά υλικά (π.χ. παλιές περιφράξεις), 

περίσσεια αδρανών υλικών, λίθων (π.χ. σκύρα, βαφές κλπ). 

 

 

Εικόνα 6-19: Κατηγοριοποίηση αποβλήτων εργοταξίων και δυνατότητα ανακύκλωσής τους 

(Πηγή: Detailed characterization of construction and demolition waste, California EPA, 

2006) 

Περαιτέρω, δημιουργούνται απόβλητα αστικού τύπου (τενεκεδάκια, πλαστικές/χάρτινες 

σακούλες, διάφορα υλικά συσκευασίας κ.α) τα οποία προέρχονται από το προσωπικό του 

εργοταξίου. Οι ποσότητες των απορριμμάτων που αναμένεται να παράγονται από τους 

εργαζόμενους του εργοταξίου υπολογίζονται σε: 10-15 kg/ατ. (1 kg/ημέρα/άτομο). 

Η λανθασμένη διαχείριση των απορριμμάτων που δημιουργούνται στο εργοτάξιο μπορεί να 

επιφέρει την αισθητική/ οπτική ρύπανση της περιοχής γύρω από το εργοτάξιο και 

παραπλήσιους χώρους.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί έτσι ώστε να αποφευχθεί η απόρριψη τέτοιων 

αποβλήτων εντός της θαλάσσιας περιοχής μελέτης. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε ως 

αποτέλεσμα την οπτική ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής αλλά και την ρύπανση του βυθού με 
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στερεά απόβλητα τα οποία πιθανό να παραμείνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα αφού 

συνήθως δεν είναι βιοδιασπώμενα. Η σημαντικότερη επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον 

προέρχεται από τον κίνδυνο θανάτωσης θαλάσσιων οργανισμών όπως ψάρια, χελώνες κ.λ.π. 

από στερεά απόβλητα όπως πλαστικές σακούλες, τα οποία τα ψάρια τα θεωρούν ως τροφή και 

τα καταναλώνουν. 

Η διαχείριση των απορριμμάτων/μπαζών θα πρέπει οργανωμένα με ευθύνη του εργολάβου 

κατασκευής. 
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Α/Α Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή αποβλήτων 
Προέλευση σε ότι αφορά το 

έργο 

Φάση του έργου 

Κατασκευή/Λειτουργία 

(Κ/Λ) 

Δυνητικές Εργασίες Διάθεσης/ 

Ανάκτησης (D/R) 

Εργασίες Διάθεσης/ Ανάκτησης αποβλήτων 

κατά την κατασκευή του καταφυγίου 

Υγρά απόβλητα 

1301  Απόβλητα υδραυλικών ελαίων 

Υ.1 13 1 11* 
Συνθετικά υδραυλικά 

έλαια 

Συντήρηση και λειτουργία 

οχημάτων και 

μηχανολογικού εξοπλισμού 

εργοταξίου, απόβλητα 

λιπαντελαίων 

Κ D1,D5,D8,D12,D15,R2,R9,R13 

Παραλαβή χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων με 

ευκολίες υποδοχής στο καταφύγιο, ήτοι 

εγκατάσταση προσωρινής δεξαμενής 

προσωρινής αποθήκευσης Χ.Ο. και σύμβαση με 

εξουσιοδοτημένη εταιρεία παραλαβής και 

περαιτέρω διάθεσης των αποβλήτων  

Υ.2 13 1 13* Άλλα υδραυλικά έλαια Κ D1,D5,D8,D12,D15,R2,R9,R13 

1302  Απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

Υ.3 13 2 06* 

Συνθετικά έλαια μηχανής, 

κιβωτίου ταχυτήτων και 

λίπανσης 
Συντήρηση και λειτουργία 

οχημάτων και 

μηχανολογικού εξοπλισμού 

εργοταξίου, απόβλητα 

λιπαντελαίων 

Κ/Λ D1,D5,D8,D12,D15,R2,R9,R13 

Υ.4 13 2 07* 

Άμεσα 

βιοαποικοδομήσιμα έλαια 

μηχανής, κιβωτίου 

ταχυτήτων και λίπανσης 

Κ D1,D5,D8,D12,D15,R2,R9,R13 

Άλλα έλαια μηχανής, 

κιβωτίου ταχυτήτων και 

λίπανσης 

Κ D1,D5,D8,D12,D15,R2,R9,R13 

1406  Απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά 

Υ.9 14 6 03* 
Άλλοι διαλύτες και 

μείγματα διαλυτών 
Ψυκτικά Κ D1,D5,D12,D15,R2,R13 

Συλλέγονται και διατίθενται περαιτέρω με 

ευθύνη του Αναδόχου κατασκευής. 

2001  Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

Υ.10 20 10 08 

Βιοαποικοδομήσιμα 

απόβλητα κουζίνας και 

χώρων ενδιαίτησης 

Αστικά υγρά απόβλητα, π.χ. 

τουαλέτες, κλπ 
Κ D8,D15 

Από τον χώρο των W.C. διατίθενται σε 

προσωρινή δεξαμενή αποθήκευσης (στεγανός 

βόθρος). Εξουσιοδοτημένος Ανάδοχος με 

αδειοδοτημένο λυματοφόρο όχημα 

αναλαμβάνει την παραλαβή και περαιτέρω 

διάθεση σε εγκεκριμένους χώρους 

απόρριψης/διάθεσης. 
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Στερεά απόβλητα 

1501  Συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 

Σ.1 15 01 01 
Συσκευασία από χαρτί και 

χαρτόνι 
Υλικά συσκευασίας Κ R3,R5,R13 

Η συλλογή και περαιτέρω διάθεση γίνεται με 

ευθύνη του Αναδόχου κατασκευής, 

Σ.2 15 01 02 Πλαστική συσκευασία Υλικά συσκευασίας Κ R5,R13 

Σ.3 15 01 03 Ξύλινη συσκευασία Υλικά συσκευασίας Κ R3,R5,R13 

Σ.4 15 01 04 Μεταλλική συσκευασία Υλικά συσκευασίας Κ R4,R13 

Σ.5 15 01 05 Συνθετική συσκευασία Υλικά συσκευασίας Κ R5,R13 

Σ.6 15 01 06 Μεικτή συσκευασία Υλικά συσκευασίας Κ R4,R5,R13 

Σ.7 15 01 07 Γυάλινη συσκευασία Υλικά συσκευασίας Κ R4,R13 

1601  Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και 

από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων 16 06 και 16 08) 

Σ.8 16 01 03 
Ελαστικά στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους 

Ελαστικά οχημάτων 

εργοταξίου 
Κ D15, R5,R13 

Δεν παραλαμβάνονται. Στη φάση κατασκευής 

Διατίθενται καταλλήλως με ευθύνη του 

Αναδόχου κατασκευής 

1602  Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

Σ.9 16 02 04 

Αναδευτήρες, αντλίες, και 

άλλα ανταλλακτικά από 

την συντήρηση των 

μηχανημάτων 

Συντήρηση μηχανημάτων 

εργοταξίου 
Κ R4,R5,R13 

1606  Μπαταρίες και συσσωρευτές 

Σ.10 16 06 04 

Αλκαλικές μπαταρίες 

(εκτός από το σημείο 16 

06 03) 

Μπαταρίες Κ D15, R5,R13 

Σ.11 16 06 05 
Άλλες μπαταρίες και 

συσσωρευτές 
Μπαταρίες οχημάτων κτλ Κ/Λ D15, R5,R13 
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1705  Χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες),πέτρες, και μπάζα εκσκαφων 

Σ.13 17 05 04 

Χώματα και πέτρες άλλα 

από τα αναφερόμενα στο 

σημείο 17 05 03 

Εκσκαφικό υλικό Κ D5,D7,D15 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την διάθεση των 

προϊόντων υποθαλάσσιων εκσκαφών, είναι ότι 

θα διατίθενται σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα 

των 50 m και σε απόσταση από την ακτογραμμή 

(μεγαλύτερη από 1χλμ.) και σε επαρκή 

απόσταση από τα λιβάδια Ποσειδωνίας. Η 

διάθεση θα γίνεται με τρόπο ώστε τα υλικά να 

ισοκατανεμηθούν στην επιφάνεια που θα 

οριστεί (με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις), 

και επιπρόσθετα η δημιουργούμενη πρόσχωση 

στο βυθό να μην μειώνει το βάθος της 

θάλασσας περισσότερο από 3m. Για το λόγο 

αυτό τα βυθοκορήματα θα διασκορπίζονται σε 

μεγάλη έκταση. Η απόρριψη θα 

πραγματοποιείται κατακόρυφα και όσο το 

δυνατόν βαθύτερα από την επιφάνεια της 

θάλασσας. Ο χώρος διάθεσης θα εγκρίνεται από 

τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Στο Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης προτείνονται ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά περαιτέρω μέτρα 

παρακολούθησης της απόρριψης. 

Σ.14 17 05 06 

Mπάζα εκσκαφών άλλα 

από τα αναφερόμενα στο 

σημείο 17 05 05 

Εκσκαφικό υλικό Κ D5,D7,D15 

2003 Άλλα δημοτικά απόβλητα 

Σ.15 20 03 01 
Ανάμικτα δημοτικά 

απόβλητα 

Απορρίμματα οικιακού 

τύπου 
Κ R3,R4,R5,R13 

Παραλαμβάνονται από ειδικά 

απορριμματοφόρα οχήματα ή εξουσιοδοτημένο 

Ανάδοχο, για την παραλαβή στερεών 

απορριμμάτων και την επιλογή και περαιτέρω 

διάθεσή τους καταλλήλως (ΧΥΤΑ, ανακύκλωση) 
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Εργασίες Διάθεσης (D)  

D 1 Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. σε χώρους ταφής αποβλήτων κ.λπ.) 

D 2 Επεξεργασία στο έδαφος (π.χ. βιοαποικοδόμηση υγρών αποβλήτων ή λυματολάσπης στο έδαφος κ.λπ.) 

D 3 Βαθειά έγχυση (π.χ. έγχυση ρευστών αποβλήτων σε γεωτρήσεις, αλατούχα κοιτάσματα ή φυσικούς χώρους 

εναπόθεσης κ.λπ.) 

D 4 Επιφανειακή διασπορά (π.χ. εναπόθεση υγρών αποβλήτων ή λυματολάσπης σε φρέατα, τέλματα ή λιμνοθάλασσες 

κ.λπ.) 

D 5 Ειδικά σχεδιασμένοι χώροι ταφής (π.χ. τοποθέτηση σε σειρά χωριστών διαμερισμάτων που καλύπτονται και δεν 

επικοινωνούν ούτε μεταξύ τους ούτε με το περιβάλλον κ.λπ.) 

D 6 Απόρριψη σε υδατικό σύστημα πλην των θαλασσών/ωκεανών 

D 7 Απόρριψη σε θάλασσες/ωκεανούς, συμπεριλαμβανομένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό 

D 8 Βιολογική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος, η οποία έχει αποτέλεσμα το 

σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποιον από τους τρόπους που αναφέρονται στα σημεία D 

1 έως D 12 

D 9 Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος και η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα το σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποιον από τους τρόπους που 

αναφέρονται στα παραρτήματα D 1 έως D 12 (π.χ. εξάτμιση, ξήρανση, διαπύρωση κ.λπ.) 

D 10 Καύση στο έδαφος 

D 11 Καύση στη θάλασσα 

D 12 Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. εναπόθεση δοχείων σε ορυχείο κ.λπ.) 

D 13 Ανάμειξη αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία D 1 έως D 12 

D 14 Επανασυσκευασία αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία D 1 έως D 13 

D 15 Αποθήκευση, εν αναμονή μιας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία D 1 έως D 14 (εκτός από την προσωρινή 

εναποθήκευση, κατά τη διάρκεια της συλλογής, στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα) 

Εργασίες Ανάκτησης (R)  

R 1 Χρήση ως καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγής ενέργειας 

R 2 Ανάκτηση/αναγέννηση διαλυτών 

R 3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένων των 

εργασιών λιπασματοποίησης και άλλων διεργασιών μετατροπής βιολογικού χαρακτήρα) 

R 4 Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων 

R 5 Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανοργάνων υλών 

R 6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων 

R 7 Ανάκτηση ενώσεων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της ρύπανσης 

R 8 Ανάκτηση ενώσεων από καταλύτες 

R 9 Επαναδιύλιση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ή άλλου είδους επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 

R 10 Εμπλουτισμός εδάφους με θετικά αποτελέσματα για τη γεωργία και το περιβάλλον 

R 11 Χρήσεις καταλοίπων από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R 1 έως R 10 

R 12 Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R 1 

έως R 11 

R 13 Συσσώρευση υλικών που προορίζονται να υποβληθούν σε μια από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R 1 έως 

R 12 (εκτός από την προσωρινή εναποθήκευση, κατά τη διάρκεια της συλλογής, στο χώρο όπου παράγονται). 
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6 .4 .7 .  Εκπομπές ρύπων στον αέρα από την κατασκευή του έργου ή της δραστηριότητας, με 

εκτίμηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών τους.  

 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κατασκευή του έργου (σκόνη, καυσαέρια) προέρχεται 

κυρίως από τους παραγόμενους ρύπους (καυσαέρια) από τη λειτουργία των κινητήρων 

εσωτερικής καύσης καθώς και από την εκλυόμενη σκόνη από την κυκλοφορία των διαφόρων 

μηχανημάτων κατασκευής του έργου. 

Α) Δημιουργία Σκόνης 

Γενικά, οι περισσότερες ποσότητες σκόνης παράγονται, κυρίως, από την κovιoπoίηση και τις 

αποξέσεις των επιφανειών των υλικών, εξ αιτίας της εφαρμoγής μιας μηχανικής δύναμης πάνω 

τους, όπως π.χ. κινήσεις φορτηγών πάνω σε χαλαρό έδαφος. Ειδικότερα, κατά τη φάση 

κατασκευής αναμένεται να δημιουργηθεί σκόνη από: 

- την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 

- τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών (χαλίκι, λιθοσύντριμμα, κλπ) 

- την αποθήκευση μπαζών ή άλλων πρώτων υλών 

Οι επιπτώσεις από την δημιουργία σκόνης αφορούν κυρίως επιπτώσεις που σχετίζονται με την 

υγεία των εργαζομένων στους εργοταξιακούς χώρους, την υγεία των κατοίκων αλλά και 

χρηστών της περιοχής μελέτης και τις επιπτώσεις στην αισθητική της περιοχής μελέτης.  

Η παρουσία ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων και λοιπών τουριστικών χρήσεων πέριξ 

του παραλιακού μετώπου, καθώς και η χρήση των παραλιών εκατέρωθεν του αλιευτικού 

καταφυγίου (Αλυκής 1 και Πίσω Αλυκής) από λουόμενους, καθιστούν τις πιθανές επιπτώσεις 

από την δημιουργία σκόνης κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, σημαντικές και 

αρνητικές, εάν οι διαδικασίες/ διεργασίες κατασκευής που παράγουν σκόνη (συναρτώνται 

κυρίως με την χρήση και διαχείριση λεπτόκοκκων υλικών), διενεργούνται κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση στην περιοχή είναι αυξημένη.  

Η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων από τη δημιουργία σκόνης είναι πολύ δύσκολο να γίνει 

αφού ένας τέτοιος υπολογισμός εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Τέτοιοι 

παράγοντες είναι η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για τις χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές 

εν προκειμένω), ο τρόπος λειτουργίας των μηχανημάτων από τους χειριστές τους, οι 

κλιματολογικές συνθήκες κατά την περίοδο των εργασιών, η υγρασία του εδάφους και η θέση 

που θα γίνεται η εκφόρτωση. 

Η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (US ΕΡΑ) αναφέρει ότι τέτοιες εκπομπές 

είναι απευθείας ανάλογες με τις ταχύτητες των οχημάτων. Οι ποσότητες εκπομπών σκόνης από 

τους δρόμους και τις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες ποικίλουν πολύ, με εύρος που αρχίζει 

από 1 kg/oχηματoχιλιόμετρo, και φθάvει μέχρι πάνω από 10 kg/oχηματoχιλιόμετρo.  

Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο στην περιοχή μελέτης είναι ασφαλτοστρωμένο και δεν αναμένεται 

να υπάρξει δημιουργία σκόνης από την όποια διακίνηση της βαριάς κυκλοφορίας για τις 

ανάγκες μεταφοράς υλικών στο έργο. Σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα, όπως 

η κάλυψη των φορτίων των φορτηγών με κατάλληλο υλικό (μουσαμά), η τήρηση χαμηλής 

ταχύτητας κίνησης εντός κατοικημένων περιοχών, κ.λ.π.  
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Β) Συνήθεις εκπομπές μηχανημάτων εργοταξίου 

Πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά την κατασκευή αποτελεί κυρίως η λειτουργία του 

εξοπλισμού και των μηχανημάτων τα οποία δημιουργούν καυσαέρια και τα οποία 

χρησιμοποιούνται είτε για τις κατασκευαστικές διεργασίες είτε για την διακίνηση προσωπικού ή 

υλικών. 

Οι συνήθεις τύπoι τωv μηχαvημάτωv και οχημάτων πoυ χρησιμοποιούνται σε ένα εργοτάξιο 

κατασκευής έργων συναφών με το υπό μελέτη είναι : 

- Μηχανικός εκσκαφέας 

- Αvατρεπόμεvα οχήματα διαφόρων ωφελίμων φoρτίωv 

- Φορτωτές 

- Γερανός (πλωτός, χερσαίος ελαστιχοφόρος)  

Τα παραπάνω μηχανήματα και οχήματα χρησιμoπoιoύv για την κίνησή τους ακάθαρτο 

πετρέλαιο (ντήζελ) ή βεvζίvη.   

Ο τύπος του καυσίμου καθώς και η ημερήσια κατανάλωση δίνονται στov επόμενο πίνακα. 

 

Πίνακας 6-4: Τύπος καυσίμου και κατανάλωση μηχανημάτων ενός εργοταξίου 

 

Τα καυσαέρια πoυ εκπέμπovται από τη λειτoυργία τωv εργoταξιακώv μηχαvημάτωv είναι:  

- μovoξείδιo τoυ άvθρακα (CO) 

- υδρoγovάvθρακες (HC) 

- διάφορα οξείδια τoυ αζώτου (NOx) 

- διάφορα οξείδια τoυ θείου (SOx) 

- αιωρoύμεvα σωματίδια και καπνός (TSP) 

- μόλυβδος (Pb), κατά τηv καύση βεvζίvης με Pb 

 

Οι συντελεστές εκπομπής καυσαερίων για 1tn καυσίμου με βάση τη βιβλιογραφία (U.S. E.P.A., 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) δίvovται στov επόμεvo πίvακα. 

Μηχάvημα/ όχημα Καύσιμo 
Κατανάλωση 

(lt/μέρα) 

Μηχανικός εκσκαφέας ακάθαρτo πετρέλαιο 80 

Αvατρεπόμεvo ακάθαρτo πετρέλαιο 80 

Φορτωτής ακάθαρτo πετρέλαιo 40 

Γερανός  ακάθαρτo πετρέλαιo 80-90 
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ΠΗΓΕΣ CO NOx VOC SO2 PM 

Μηχανήματα, kg/tn ντήζελ 49 25 17 6 14 

Μηχανήματα, kg/tn βενζίνης 590 21 52 0 0 

Φορτηγά (ντήζελ) gr/km 19,2 9,5 5,2 2,7 2,3 

Πίνακας 6-5: Συντελεστές εκπομπής καυσαερίων 

Στην Τεχνική Έκθεση EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition, 

Technical report No 30, για τα εργοταξιακά μηχανήματα που ανήκουν στη κατηγορία 

“Other Mobile Sources & Machinery” (snap code 080800, industry) προτείνονται δύο 

μεθοδολογίες για την εκτίμηση των εκπομπών. Η πρώτη βασίζεται στην κατανάλωση 

του καυσίμου και η δεύτερη στα χαρακτηριστικά της μηχανής (ισχύς, ηλικία κλπ). Και 

στις δύο περιπτώσεις η εκτίμηση των εκπομπών CO2, και SO2 γίνεται με βάση την 

κατανάλωση του καυσίμου, καθώς αυτή εξαρτάται αποκλειστικά από τη σύνθεση και 

την κατανάλωση του καυσίμου.  

 NOx NM-VOC CH4 CO NH3 N2O PM 

Agriculture 50.3 7.27 0.17 16.0 0.007 1.29 5.87 

Forestry 50.3 6.50 0.17 14.5 0.007 1.32 5.31 

Industry 48.8 7.08 0.17 15.8 0.007 1.30 5.73 

Household 48.2 10.4 0.17 22.9 0.007 1.23 7.65 

Railways 39.6 4.65 0.18 10.7 0.007 1.24 4.58 

Inland 

waterways 

42.5 4.72 0.18 10.9 0.007 1.29 4.48 

Πίνακας 6-6: Συντελεστές εκπομπής της κατηγορίας “Other Mobile Sources & Machinery” 

(snap code 080800, industry) 

Γ) Εθνικά όρια ποιότητας ατμόσφαιρας 

Τα πρότυπα της ποιότητας του αέρα σχεδιάζονται για να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και 

το περιβάλλον γενικότερα. Αυτά αφορούν αέριους ρύπους οι οποίοι θέτουν την ανθρώπινη 

υγεία σε περιβαλλοντικό κίνδυνο πέραν από ορισμένες συγκεντρώσεις. Για παράδειγμα, το 

διοξείδιο του θείου, το οποίο είναι ερεθιστικό στο αναπνευστικό σύστημα σε υψηλές 

συγκεντρώσεις. Το διοξείδιο του αζώτου είναι φωτοχημικός ρύπος και έχει σημαντικό ρόλο στο 

σχηματισμό των φωτοχημικών αντιδράσεων, π.χ. δημιουργία όζοντος (Ο3). Τα SO2 και NOx 

προκαλούν όξινη βροχή. 

Τα υπάρχοντα όρια ποιότητας αέρα ποικίλουν από χώρα σε χώρα και πολλές φορές ακόμα και 

στην ίδια τη χώρα ανάλογα με τη χρονική περίοδο. Η ανάπτυξη ορίων σε μία χώρα πρέπει να 

αναφέρεται σε μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους. Σε μερικές χώρες για το 

άμεσο μέλλον θα είναι απαραίτητο να εδραιωθούν πρότυπα για τα επίπεδα ρύπανσης με 

άμεσους στόχους τη μείωση και εξάλειψη ασθενειών και θανάτων ακόμη και για 

υπερευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.  Αυτό σημαίνει ότι τα όρια του ρύπου θα πρέπει να είναι 

όσο γίνεται χαμηλότερα και επίσης ο αριθμός των ανθρώπων που επηρεάζονται/ εκτίθενται 

όσο το δυνατόν μικρότερος. Πρέπει να τονισθεί ότι η θεώρηση των ορίων για προστασία του 

πληθυσμού από σημαντικούς κινδύνους είναι στατιστική και φυσικά η υιοθέτηση ορίων 

ποιότητας δεν συνεπάγεται πλήρη προστασία για όλα τα άτομα (παράγοντας ευαισθησίας 

ατόμων).  
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Στη συνέχεια δίνονται στοιχεία από τα πρότυπα ποιότητας του αέρα τριών διεθνών 

οργανισμών. Αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Διεθνούς Τράπεζας και του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) [World Health Organization (W.H.O.)].  Οι Οδηγίες 

της Ε.Ε. έχουν υποχρεωτικό καθεστώς στην Ελλάδα, ενώ τα άλλα πρότυπα είναι μόνο για 

κατευθυντήριους σκοπούς, δίνουν δε, δύο ομάδες τιμών ονομαζόμενες οριακές (limit) και 

κατευθυντήριες (guide) τιμές. Οι οριακές τιμές είναι εκείνες οι τιμές τις οποίες δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν οι συγκεντρώσεις ρύπων εντός των χωρών της Ε.Ε. και καθορίσθηκαν για να 

προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία. 

Συνοπτικά, τα όρια Ελλάδας, Ε.E., Π.Ο.Υ. και άλλων οργανισμών, παρουσιάζονται συγκριτικά 

στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 6-7: Στοιχεία από τα πρότυπα ποιότητας του αέρα τριών διεθνών οργανισμών 

Η δημιουργία καυσαερίων από τον εξοπλισμό κατασκευής θα είναι ως επί το πλείστον αμελητέα 

και δεν θα επηρεάσει σημαντικά τη γενική ποιότητα της ατμόσφαιρας. Όμως εν γένει 

εξετάζεται η διακίνηση βαρέων οχημάτων και η χρήση γεννητριών τα οποία μπορεί να 

καταστούν πηγές αύξησης επιπέδων καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα σε μικρή ακτίνα από 

το χώρο διακίνησης ή λειτουργίας τους. 

 

 

 

 

Χρονική Περίοδος SO2 Καπνός TSP Pb NO2 O3 CO VOC 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) 

Ετήσια μέση τιμή 40-60 40-60 60-90      

Max 24h μέση τιμή 100-150 100-150 150-230      

Μέγιστη τιμή 1h 350        

Μέγιστη τιμή 24h 125        

Μέσος όρος 1h     190-320 100-200 40000  

Max Μέση 8h τιμή      60 10000  

ΕΕ - ΕΛΛΑΔΑ 

Διάμεση ετήσια τιμή  

24h μέσων τιμών 

80-120 80       

Διάμεσος χειμώνα 

24h μέσων τιμών 

130-180 130       

98% έτους 24h 

μέσων τιμών 

250-300 250   200-135    

Μέση ετήσια τιμή    2,0     

50% έτους 

μετρήσεων 1h 

    50    

ΗΠΑ 

Ετήσια μέση τιμή 80    100    

Μέσος 24h όρος 365  260-150      

Μέσος 3h όρος 1300       160 

Ετήσιος γ.mόρος   75-60      

Μέγιστη μέση - 

3-μηνιαία τιμή 

   1,5     

Μέση τιμή 1h      235 40000  

Μέση 8h τιμή       10000  
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6 .4 .8 .  Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τις εργασίες κατασκευής του έργου ή της 

δραστηριότητας, ποσοτικοποιημένες ως προς την ένταση και την κατανομή 

συχνοτήτων, χρονικά κατανεμημένες σε αντιστοιχία με τις χρονικές περιόδους 

αναφοράς των σχετικών ορίων 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων από το θόρυβο γίνεται με σύγκριση της στάθμης θορύβου προς 

αντίστοιχα όρια και κριτήρια θορύβου. 

 Τα "όρια" είναι στάθμες θορύβου καθορισμένες από τη νομοθεσία, οι οποίες δεv πρέπει να 

ξεπερνιούνται. 

 Τα "κριτήρια" είναι στάθμες θορύβου, που αν o θόρυβος τις υπερβαίνει, μπορεί να 

προκαλέσει όχληση.  

Μια από τις σημαντικές πηγές όχλησης κυρίως για το αστικό περιβάλλον είναι η ηχορύπανση. 

Για την μέτρηση της στάθμης θορύβου χρησιμοποιείται η κλίμακα decibel (dB) που είναι 

λογαριθμική ενώ ευρέως χρησιμοποιείται η κλίμακα dB(Α). 

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο της στάθμης θορύβου συναρτάται άμεσα με τις χρήσεις γης 

των αντίστοιχων περιοχών. Μια τυπική κατάταξή τους σε ζώνες είναι οι εξής : 

 Ζώνη 1  περιοχές αναψυχής, νοσοκομεία, αγροτικές περιοχές 

 Ζώνη 2  περιοχές αστικής κατοικίας 

 Ζώνη 3  περιοχές κατοικίας με μικρή ανάμιξη βιοτεχνιών εργαστηρίων και 

καταστημάτων  

 Ζώνη 4  περιοχές με βιοτεχνικά εργαστήρια 

 Ζώνη 5  κέντρο πόλης, διοίκηση, εμπόριο, γραφεία 

 Ζώνη 6  βιομηχανικές περιοχές. 

 

Πίνακας 6-8: Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θoρύβoυ από εγκαταστάσεις  

σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 

Στις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης η ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη 

θορύβου για την 1η ζώνη κυμαίνεται μεταξύ 35-45dB(A). Σε κάθε μια από τις ζώνες αυτές το 

ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου είναι κατά 5dB(A) υψηλότερο από την προηγούμενη. 

Ειδικότερα, το άρθρο 2, παραγ. 5, του Π.Δ. 1180/81 καθορίζει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 

θορύβου, που εκπέμπεται από εγκαταστάσεις, όπως αναφέρεται στov επόμεvo πίvακα, 

μετρoύμεvo επί του oρίoυ του ακιvήτoυ στo oπoίo κείται η εγκατάσταση. 

Για την περίπτωση του εργοταξίου κατασκευής, ως όριο θoρύβoυ σύμφωνα με την Ελληνική 

νομοθεσία λαμβάvovται τα 65 dB(A). 

Τέλoς, όσov αφορά στα όρια oδικoύ κυκλoφoριακoύ θoρύβoυ αυτά καθoρίζovται στηv 

Υπoυργική Απόφαση Αριθ. Οίκoθεv 17252/92 (ΦΕΚ 395Β/19.6.92) "Καθoρισμός δεικτώv και 

α/α Περιoχή 
Ανώτατο όριο 

θoρύβoυ dBA 

1. Νoμoθετημέvες Βιoμηχαvικές Περιoχές 70 

2. Περιoχές πoυ τo επικρατέστερo στoιχείo είvαι τo βιoμηχαvικό 65 

3. Περιoχές πoυ επικρατεί εξ ίσoυ τo βιoμηχαvικό και αστικό στoιχείo 55 

4. Περιoχές πoυ επικρατεί τo αστικό στoιχείo 50 
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αvωτάτωv επιτρεπoμέvωv oρίωv θoρύβoυ πoυ πρoέρχεται από την κυκλoφoρία σε oδικά και 

συγκoιvωvιακά έργα", η oπoία απoτελεί τη σχετική voμoθεσία περί κυκλoφoριακoύ θoρύβoυ. 

Έτσι, ως αvώτατα επιτρεπόμεvα όρια δεικτώv κυκλoφoριακoύ θoρύβoυ καθoρίζovται τα 

ακόλoυθα: 

- Για τov δείκτη Leq (8-20 ωρ.) τα 67 dB(A) και 

- Για τov δείκτη L10 (18 ωρ.) τα 70 dB(A), 

μετρoύμεvα σε απόσταση 2,0m από την πρόσoψη τωv πλησιέστερωv, πρoς τo έργo (ή/και τις 

συvoδές του εγκαταστάσεις), κτιρίωv. 

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό του θορύβου από τις εργασίες κατασκευής γίνονται οι εξής 

(δυσμενείς) παραδοχές σχετικά με τα μηχανήματα και τους χρόνους λειτουργίας του 

εργοταξίου: 

 Οκτώ (8) ώρες εργασίας την ημέρα 

 Ταυτόχρονη λειτουργία κινητού εξοπλισμού οδοποιίας και έργων Πολ. Μηχ/κού 

 Κινητός εξοπλισμός χωματουργικών:  

 1 Προωθητήρας 220 kW (ηχητική ισχύς: 117 Lwa) 

 1 Εκσκαφέας 300 kW (ηχητική ισχύς: 116 Lwa) 

 1 Φορτωτής 200 kW (ηχητική ισχύς: 118 Lwa) 

 1 Ανατρεπόμενο φορτηγό 25 tn (ηχητική ισχύς: 107 Lwa) 

 Μηχανήματα εργασιών σκυροδεμάτων: 

 Μπετονιέρα 24 tn (ηχητική ισχύς: 116 Lwa)  

 Αναδευτήρας σκυροδέματος 10 kW (ηχητική ισχύς: 107 Lwa) 

 

Από την εμπειρία παρομοίων έργων προκύπτει ότι στους χώρους των εργασιών η στάθμη 

θορύβου θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τον οδικό θόρυβο από μία κεντρική Οδική 

Αρτηρία (65 dBA LAeq,i2h) και ουσιαστικά θα έχει επίπτωση μόνο κατά την περίοδο που το 

εργοτάξιο λειτουργεί και μόνο κοντά στο τμήμα όπου γίνονται οι εργασίες. 

Καθώς οι προτεινόμενες εργασίες περιορίζονται στην περιοχή του νέου κρηπιδώματος και του 

υφιστάμενου προβλήτα, η αύξηση της στάθμης του θορύβου επηρεάζει μόνο την 

αραιοκατοικημένη περιοχή πλησίον του βόρειου τμήματος του καταφυγίου, η οποία κατά 

μεγάλο μέρος αποτελείται από ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα κτίρια τουριστικής χρήσης. Πιο 

απομακρυσμένα, εντός πυκνής βλάστησης πεύκων και ελιών, και με μεγάλη υψομετρική 

διαφορά, υπάρχουν διάφορες οικίες. 

Για την προστασία της παραπάνω περιοχής προτείνεται η κατασκευή των έργων (ιδίως των 

ηχοβόρων εργασιών) διακόπτεται κατά τους μήνες αιχμής της τουριστικής περιόδου Ιούλιο και 

Αύγουστο. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται: 

 η όχληση του οικιστικού περιβάλλοντος από θόρυβο και αέριους ρύπους 

 οι οποιοιδήποτε κίνδυνοι χρηστών του έργου κατά την προσέλευση και απομάκρυνσή τους 

προς και από το καταφύγιο 

 η επιβάρυνση των φόρτων των οδών του οικισμού από κινήσεις οχημάτων προς και από το 

καταφύγιο 
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 η μείωση της τουριστικής κίνησης λόγω της όχλησης των έργων, με άμεσο αντίκτυπο στην 

οικονομία της περιοχής 

 

Για την αντιμετώπιση του θορύβου κατά την διάρκεια της κατασκευής πρέπει να γίνει αυστηρή 

εφαρμογή της ισχύουσας αντιθορυβικής νομοθεσίας, με κατάλληλη επιλογή μηχανημάτων 

(έγκριση τύπου ΕΟΚ) και μεθοδολογίας κατασκευής. 

Ανάμεσα στις επιπτώσεις που αναμένεται να προκληθούν κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών 

εργασιών, είναι και η πρόκληση δονήσεων. Οι κυριότερες διεργασίες που προκαλούν σημαντικά 

επίπεδα δονήσεων είναι τα χωματουργικά έργα και οι εκσκαφές. Οι δονήσεις σε αυτή την 

περίπτωση διαδίδονται μέσω του εδάφους και διεγείρουν τα κτίρια μέσω των θεμελιώσεών 

τους προκαλώντας δυσάρεστες αισθήσεις στους παρευρισκομένους καθώς και πιθανό 

ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιών σε κτίρια. Ο τύπος του υπεδάφους και η μέθοδος εκσκαφής που 

θα ακολουθηθεί για τις χωματουργικές εργασίες υλοποίησης του έργου καθορίζουν και τα 

ακριβή επίπεδα δονήσεων.  

Εν προκειμένω, λόγω της απουσίας εκτεταμένων χωματουργικών έργων (εκσκαφές, επιχώσεις) 

και χρήσης οδοστρωτήρων, τα επίπεδα δονήσεων καθώς και η διάρκειά τους δεν θα είναι 

σημαντικά ούτε και αξιολογήσιμα. 

 

6.4.9 .  Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Δεν δημιουργείται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κατά τη φάση κατασκευής. 

 

6.5.  Φάση λειτουργίας 

6.5.1 .  Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και της διαχείρισης του έργου 

Δεν θα υπάρξει ουσιαστική τροποποιήση στη λειτουργία των έργων (αλιευτικό καταφύγιο) 

αλλά αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και αναδιοργάνωση των χρήσεων αυτού. 

Φορέας διαχείρισης του έργου είναι και θα παραμείνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-

Αντιπάρου. 

 

6.5.2 .  Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά τη λειτουργία του έργου, με εκτίμηση 

ποσοτήτων αιχμής και ετήσιας περιόδου 

Η κατανάλωση ενέργειας στο προτεινόμενο έργο εξαρτάται από την τεχνολογία που θα 

εγκατασταθεί και τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία θα εφαρμοστούν.  

Με βάση τη βιβλιογραφία, εκτιμάται ότι η κατανάλωση ενέργειας στους χώρους ελλιμενισμού 

δεν θα ξεπερνά τις 200 ΚW/έτος. 

Σύμφωνα με την Η/Μ μελέτη κατανάλωση ρεύματος έχουμε στα ακόλουθα: 

 Εγκατάσταση φωτισμού των χώρων αποβίβασης – επιβίβασης στα αλιευτικά σκάφη.  

 Ηλεκτρική τροφοδότηση των αλιευτικών σκαφών. 

 Φωτισμός δημοτικής οδού 
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 Φωτισμός βοηθητικού κτιρίου 

 Τροφοδότηση φάρου 

Τυπικές τιμές κατανάλωσης νερού σε σύγχρονες μαρίνες και αλιευτικά καταφύγια κυμαίνονται 

στα 100 λίτρα ανά ημέρα ανά θέση σκάφους. Με τα προτεινόμενα έργα αναμένεται να παρέχει 

100 περίπου θέσεις ελλιμενισμού έτσι η αναμενόμενη κατανάλωση νερού από τους χώρους 

ελλιμενισμού φτάνει τους 10 τόνους, σε περιόδους αιχμής. Η κατανάλωση αυτή μπορεί να 

παρουσιάσει αυξομείωση της τάξης του +25% και -75% την καλοκαιρινή και χειμερινή περίοδο 

αντίστοιχα.  

Περαιτέρω, με βάση τους αριθμούς των οικιστικών μονάδων, έχει υπολογιστεί ότι κατά τη 

λειτουργία του έργου, θα καταναλώνονται περίπου 10 τόνοι νερού έως 50 τόνοι ανά ημέρα 

στις κτιριακές εγκαταστάσεις. 

Η απαιτούμενη ποσότητα νερού σύμφωνα με το «Fishing harbour planning, construction and 

management Sciortino, J.A. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 539. Rome, 

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2010. 337p.» παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 
Πίνακας 6-9: Ημερήσια κατανάλωση ύδατος (Πηγή: FAO)  

 

Για κάποιες εκ των ως άνω διεργασιών υπάρχει η δυνατότητα χρήσης θαλασσινού νερού 

εφόσον αυτό όπως στην περίπτωση της Αλυκής δεν εμπεριέχει ρυπαντικό φορτίο. 

 

Πίνακας 6-10: Δυνατότητα χρήσης θαλασσινού νερού σε διεργασίες (Πηγή: FAO) 
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Το προτεινόμενο δίκτυο ύδρευσης θα κατασκευασθεί από σωλήνες ΡΕ και θα 

καλύπτει: 

 την υδροδότηση των σκαφών. 

 Την υδροδότηση για άρδευση των χώρων φύτευσης 

 Την πλήρωση της δεξαμενής πυρόσβεσης 

 

6.5.3 .  Εκροές υγρών αποβλήτων 

Η χρήση θα είναι καθαρά αλιευτική όμως στα νέα κρηπιδώματα δύναται να 

ελλιμενίζονται και σκάφη αναψυχής. Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των 

παραγόμενων υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου 

περιγράφονται στη συνέχεια: 

 

1) Λύματα και υγρά απόβλητα των πλοίων 

Ρύποι αυτού του τύπου, εισάγονται κυρίως από την λιμενική χρήση στο αλιευτικό 

καταφύγιο της Αλυκής και προέρχονται από διαρροές πετρελαιοειδών, διαρροή από 

εκκένωση λυμάτων κ.λ.π. 

Η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος εκ λυμάτων και αποβλήτων προκαλείται 

συνήθως από: 

 Τους χώρους υγιεινής των σκαφών που λειτουργούν με χειροκίνητες ή 

ηλεκτροκίνητες αντλίες που απομακρύνουν κατά βούληση ή κατ’ 

αυτοματοποιημένο τρόπο τα λύματα στην θάλασσα.  

 Την 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. 

 Την 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. 

 

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 
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διαρρέυσει αναπόφευκτα στο θαλάσσιο αποδέκτη. Σε τύπους σκαφών προ του 1972, οι 

διαρροές αυτές απολήγουν στην θάλασσα. Τα σκάφη κατασκευής από το 1972 και 

μετά, ανακυκλώνουν τα διαρρεύσαντα λιπαντικά μέσα στο θάλαμο καύσης. Το 

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. Τέλος ποσότητα καυσίμου μπορεί να διαρρεύσει στη λιμενολεκάνη 

και κατά την διάρκεια του ανεφοδιασμού των σκαφών. 

 

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. Τα 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. Σημειώνεται 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. 

 

4) Ποσοτική εκτίμηση υγρών αποβλήτων 

Τα αλιευτικά σκάφη της μικρής παράκτιας αλιείας, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, 

δεν έχουν δεξαμενές συγκράτησης υγρών καταλοίπων, επομένως δεν μπορεί να γίνει 

εκτίμηση παραγωγής υγρών καταλοίπων από αλιευτικά σκάφη στα πλαίσια της 

λειτουργίας του καταφυγίου.  

Υγρά βιολογικά κατάλοιπα παράγουν κυρίως τα σκάφη αναψυχής. Τα σκάφη 

αναψυχής που θα χρησιμοποιούν το έργο, θα είναι διερχόμενα σκάφη. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ενδεικτικά ο υπολογισμός ποσότητας υγρών αποβλήτων 

από σκάφη αναψυχής με βάση την προτεινόμενη δυναμικότητα (και θεωρώντας 

συντηρητικά ότι τα σκάφη αναψυχής έχουν καταλάβει το 70% των διαθέσιμων 

θέσεων), η οποία θα λάβει χώρα κατά την περίοδο του καλοκαιριού.  

Η εκτίμησή τους για το χειρότερο δυνατό σενάριο παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

Πίνακα.  
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WORST CASE SENARIO 

Η εκτίμηση των υγρών αποβλήτων από τους χώρους ελλιμενισμού έγινε για τη χειρότερη 
δυνατή περίπτωση (Worst Case Scenario) και με τις πιο κάτω παραδοχές: 
1) Όλα τα σκάφη είναι εξοπλισμένα με δεξαμενές κατακράτησης των αποβλήτων. Σημειώνεται 
ότι στην πραγματικότητα το κύριο μέρος των θέσεων θα καταλαμβάνουν τα αλιευτικά σκάφη 
της παράκτιας αλιείας, τα οποία στην συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν έχουν δεξαμενές 
συγκράτησης υγρών καταλοίπων ωστόσο στην παρούσα έγινε θεώρηση κατάληψης των 
θέσεων από σκάφη αναψυχής σε ποσοστό 70%. 

2) Δεν γίνεται καμία απόρριψη από τα σκάφη στη θάλασσα 

3) Υπάρχει πληρότητα σκαφών στου χώρους ελλιμενισμού 

4)Σε κανονικές περιόδους λειτουργίας  του τουριστικού καταφυγίου, εκτιμάται  ότι η 
παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων θα είναι σημαντικά μικρότερη και δεν θα ξεπερνά τα 
15κ.μ.(εκτιμήθηκε πληρότητα σε σκάφη αναψυχής 20%).  

  
     

  
Πίνακας:  Ημερήσια παραγωγή για καταφύγιο 248 σκαφών διαφόρων κατηγοριών 

Μέγεθος 

Σκάφους 
(Μέτρα) 

Μέση 

Χωρητικότητα 
Δεξαμενής 

Σκάφους 

(Λίτρα) 

Αριθμός 

Σκαφών 

Ποσοστό 

Σκαφών με 
Δεξαμενές 

Υγρών 

Αποβλήτων 

Εκτίμηση Ποσότητας 

Αποβλήτων Βάση του 
ISO Standard (Λίτρα) 

Υπολογιζόμενη 

Ημερήσια 
Παραγωγή 

Αποβλήτων σε 

Περίοδο 
Αιχμής                                       

(Λίτρα) 

Μέση 
Ημερήσια 

Παραγωγή 
Αστικών 

Λυμάτων 
(Black 

Water) 

Μέση 
Ημερήσια 

Παραγωγή 
Αστικών 

Λυμάτων 
(Grey 

Water) 

Μέχρι 10 800 72 70% 170 350 26.208 

10 με 14 1000 19 70% 250 500 9.975 

14 με 25 2500 12 70% 550 1165 14.406 

Συνολική Ημερήσια Παραγωγή Υγρών Αποβλήτων 50.589 

Πίνακας 6-11: Ημερήσια Παραγωγή Αποβλήτων (Πηγή: ΙSΟ/DIS 15749-1/2001 “Ships and 

marine technology – Drainage systems on ships and marine structures – Part 1: Sanitary 

drainage systems design) 

Σύμφωνα με το πιο πάνω σενάριο, περίπου 51κ.μ. υγρών αποβλήτων θα δημιουργούνται 

καθημερινά από το τουριστικό καταφύγιο στις περιόδους αιχμής. Σε κανονικές περιόδους 

λειτουργίας του τουριστικού καταφυγίου, εκτιμάται ότι η παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων 

δεν θα ξεπερνά τα 15κ.μ. ημερησίως. 

Εκτίμηση του ρεαλιστικού σεναρίου παραγωγής αποβλήτων: Μέγιστος αριθμός κατοικημένων 

σκαφών ανά ημέρα τον Αύγουστο =70. Μέσος αριθμός ατόμων ανά σκάφος τον Αύγουστο =2. 

Ημερήσια δημιουργία αποβλήτων από 140 άτομα σε σκάφη. Σύνολο δημιουργουμένης 

ποσότητας 35 λίτρα ×140 άτομα =4900 Λίτρα αποχέτευσης/ μέρα το μέγιστο. 

Σημειώνεται ότι το πραγματικό ετήσιο με βάση την εμπειρία από την λειτουργία και τα 

εφαρμοσμένα σχέδια διαχείρισης λειτουργούντων τουριστικών λιμένων ανέρχεται σε 

πραγματικό ετήσιο= 900 κ.μ. Δεδομένου ότι πρόκειται για αλιευτικό καταφύγιο το εν λόγω 

νούμερο αναμένεται σημαντικά μικρότερο. 

Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απορρίπτονται υγρά απόβλητα στο θαλάσσιο 

χώρο είτε εντός της λιμενολεκάνης είτε στη γύρω περιοχή. Εάν η συλλογή των υγρών 
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αποβλήτων λειτουργεί και διαχειρίζεται σωστά, η διεργασία αυτή στην φάση λειτουργίας του 

Έργου δεν θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις. (βλ και προβλέψεις εγκεκριμένου Σχεδιόυ 

Παραλαβής και Διαχείρησης στο Παράρτημα Δ)  

 

5) 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.  Το 

«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.  

Με τα προτεινόμενα νεα έργα θεωρούμαι ότι η επ’αγκυρα παραμονή θα μειωθεί σημαντικά έως 

θα εξαφανιστεί. 

 

6) Επιφανειακές Απορροές 

Λόγω της σχετικά μικρής χερσαίας έκτασης του έργου οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 

αναμένονται ασήμαντες. Στο χώρο του έργου θα διακινούνται και άλλου τύπου υγρά απόβλητα 

όπως καύσιμα, λιπαντικά κ.α, τα οποία έχουν τοξικές ιδιότητες. Η διοχέτευση αυτών των υγρών, 

έστω και σε μικρές ποσότητες, στο θαλάσσιο χώρο της λιμενολεκάνης μπορεί να επιφέρει 

επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού, την αισθητική της περιοχής και το θαλάσσιο περιβάλλον.  

 

6 .5 .4 .  Εκροές στερεών αποβλήτων 

Συνήθης πηγή ρύπανσης από την αλιευτική δραστηριότητα αποτελούν νεκρά ψάρια 

απορριπτόμενα κατά την διαλογή των αλιευμάτων. Τα ακατάλληλα προς χρήση ψάρια συνήθως 

καταλήγουν 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.  

Το 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. 

Η αλιευτική χρήση του λιμένα δεν δημιουργεί σημαντικές ποσότητες και αξιολογήσιμες 

ποσότητες στερεών αποβλήτων. Για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών, θα καθοριστεί 

από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, η διαδικασία καθαρισμού των διχτυών, ώστε να αποφεύγεται η 

ρύπανση από τα υπολείμματα των δολωμάτων και αλιευμάτων ενώ θα προβλεφθούν 

κατάλληλοι κάδοι ώστε τα αλιευτικά σκάφη να πετούν τα ξεψαρίσματα σε αυτούς  και όχι στη 

θάλασσα.   
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Ο χώρος του αλιευτικού καταφυγίου διαθέτει επαρκή αριθμό και ικανοποιητικής χωρητικότητας 

κάδους διάθεσης απορριμμάτων (3 κάδους 1.100 lit). Τα απορρίμματα συλλέγονται από 

εξουσιοδοτημένο ανάδοχο και διατίθενται σε οργανωμένο χώρο απόθεσης/απόρριψης.  

Επίσης, στο καταφύγιο διατίθενται δύο κάδοι ανακυκλώσιμων χωρητικότητας 1.100 lit. (βλ. και 

Παράρτημα Δ) 

Σημειώνεται ότι για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών, θα καθοριστεί από την αρμόδια 

Λιμενική Αρχή, η διαδικασία καθαρισμού των διχτυών, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση από τα 

υπολείμματα των δολωμάτων και αλιευμάτων ενώ θα προβλεφθούν κατάλληλοι κάδοι ώστε τα 

αλιευτικά σκάφη να πετούν τα ξεψαρίσματα σε αυτούς και όχι στη θάλασσα 

Άξιες αναφοράς ποσότητες στερεών αποβλήτων δημιουργούν σε καταφύγια τα σκάφη 

αναψυχής. Για το ενδεικτικό σενάριο δυναμικότητας του καταφυγίου σε διερχόμενα σκάφη 

αναψυχής παράλληλα με την αλιευτική χρήση του, που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της 

προηγούμενης παραγράφου (παραγωγή υγρών αποβλήτων) της παρούσας, εκτιμάται 

συντηρητικά ότι περίπου 0,2 τόνοι των στερεών αποβλήτων σε περίοδο αιχμής θερινής 

περιόδου θα δημιουργούνται ανά ημέρα στους χώρους ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.  

Η συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται με μέριμνα και εξοπλισμό του δήμου 

από κάδους που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απορρίπτονται στερεά απόβλητα εντός του θαλάσσιου 

χώρου της λιμενολεκάνης και της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής αφού τέτοια περιστατικά 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
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Α/Α Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή 

αποβλήτων 

Προέλευση σε ότι 

αφορά το έργο 

Φάση του έργου 

Κατασκευή/Λειτουργία 

(Κ/Λ) 

Δυνητικές Εργασίες Διάθεσης/ 

Ανάκτησης (D/R) 

Εργασίες Διάθεσης/ Ανάκτησης αποβλήτων 

κατά την λειτουργία του καταφυγίου 

Υγρά απόβλητα 

1301 Απόβλητα υδραυλικών ελαίων  
Υ.1 13 1 11* Συνθετικά 

υδραυλικά έλαια  

Συντήρηση και 

λειτουργία 

μηχανολογικού 

εξοπλισμού, απόβλητα 

λιπαντελάιων σκαφών 

καταφυγίου 

Λ D1,D5,D8,D12,D15,R2,R9,R13 

Παραλαβή χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων με 

ευκολίες υποδοχής στο καταφύγιο, ήτοι 

εγκατάσταση προσωρινής δεξαμενής 

προσωρινής αποθήκευσης Χ.Ο. και σύμβαση 

με εξουσιοδοτημένη εταιρεία παραλαβής και 

περαιτέρω διάθεσης των αποβλήτων  

Υ.2 13 1 13* Άλλα υδραυλικά 

έλαια 

Συντήρηση και 

λειτουργία 

μηχανολογικού 

εξοπλισμού, απόβλητα 

λιπαντελάιων σκαφών 

καταφυγίου 

Λ D1,D5,D8,D12,D15,R2,R9,R13 

1302 Απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

Υ.3 13 2 06* Συνθετικά έλαια 

μηχανής, κιβωτίου 

ταχυτήτων και 

λίπανσης 

Συντήρηση και 

λειτουργία 

μηχανολογικού 

εξοπλισμού, απόβλητα 

λιπαντελάιων σκαφών 

καταφυγίου 

Λ D1,D5,D8,D12,D15,R2,R9,R13 
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Α/Α Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή 

αποβλήτων 

Προέλευση σε ότι 

αφορά το έργο 

Φάση του έργου 

Κατασκευή/Λειτουργία 

(Κ/Λ) 

Δυνητικές Εργασίες Διάθεσης/ 

Ανάκτησης (D/R) 

Εργασίες Διάθεσης/ Ανάκτησης αποβλήτων 

κατά την λειτουργία του καταφυγίου 

Υ.4 13 2 07* Άμεσα 

βιοαποικοδομήσιμα 

έλαια μηχανής, 

κιβωτίου ταχυτήτων 

και λίπανσης 

Συντήρηση και 

λειτουργία 

μηχανολογικού 

εξοπλισμού, απόβλητα 

λιπαντελάιων σκαφών 

καταφυγίου 

Λ D1,D5,D8,D12,D15,R2,R9,R13 

Παραλαβή χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων με 

ευκολίες υποδοχής στο καταφύγιο, ήτοι 

εγκατάσταση προσωρινής δεξαμενής 

προσωρινής αποθήκευσης Χ.Ο. και 

σύμβασημε εξουσιοδοτημένη εταιρεία 

παραλαβής και περαιτέρω διάθεσης των 

αποβλήτων 

Άλλα έλαια 

μηχανής, κιβωτίου 

ταχυτήτων και 

λίπανσης 

Συντήρηση και 

λειτουργία 

μηχανολογικού 

εξοπλισμού, απόβλητα 

λιπαντελάιων σκαφών 

καταφυγίου 

Λ D1,D5,D8,D12,D15,R2,R9,R13 

1304 Έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων  
Υ.5 13 4 01* Έλαια 

υδροσυλλεκτών 

πλοίων εσωτερικής 

ναυσιπλοιας 

Απόβλητα έλαια 

σκαφών 

Λ D1,D5,D8,D12,D15,R2,R9,R13 

Υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα πλην Χ.Ο. δεν 

παραλαμβάνονται. Τέτοια παραλαμβάνονται 

με ευκολίες υποδοχής που έχουν 

εγκατασταθεί στην Πάτρα 

Υ.6 13 4 02* Έλαια 

υδροσυλλεκτών 

πλοίων από 

αποχετεύσεις 

προκυμαίων 

Απόβλητα έλαια 

σκαφών 

Λ D1,D5,D8,D12,D15,R2,R9,R13 
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Α/Α Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή 

αποβλήτων 

Προέλευση σε ότι 

αφορά το έργο 

Φάση του έργου 

Κατασκευή/Λειτουργία 

(Κ/Λ) 

Δυνητικές Εργασίες Διάθεσης/ 

Ανάκτησης (D/R) 

Εργασίες Διάθεσης/ Ανάκτησης αποβλήτων 

κατά την λειτουργία του καταφυγίου 

Έλαια 

υδρασυλλεκτών 

πλοίων άλλης 

ναυσιπλοίας 

Απόβλητα έλαια 

σκαφών 

Λ D1,D5,D8,D12,D15,R2,R9,R13 

1305 Περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού Υγρά πετρελαιοειδή απόβλητα πλην Χ.Ο. δεν 

παραλαμβάνονται. Τέτοια παραλαμβάνονται 

με ευκολίες υποδοχής που έχουν 

εγκατασταθεί στην Πάτρα 

Υ.7 13 5 06* Έλαια από 

διαχωριστές 

ελαίου/νερού 

Απόβλητα έλαια 

σκαφών 

Λ D1,D5,D8,D12,D15,R2,R9,R13 

 

Υ.8 13 5 07* Ελαιώδη ύδατα από 

διαχωριστές 

ελαίου/νερού 

Απόβλητα έλαια 

σκαφών 

Λ D1,D5,D8,D12,D15,R2,R9,R13 

1406 Απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, ψυκτικές ουσίες και αφρώδη/αερολυματικά προωθητικά 

Υ.9 14 6 03* Άλλοι διαλύτες και 

μείγματα διαλυτών 

Ψυκτικά Λ D1,D5,D12,D15,R2,R13 Δεν παραλαμβάνονται  

2001 Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)  



«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου» Rev. 0 

 

ΔΔααννάάηη  ΚΚ..  ΣΣοοφφιιααδδέέλληη – Πολιτικός Μηχανικός    Σελίδα | 121 

Α/Α Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή 

αποβλήτων 

Προέλευση σε ότι 

αφορά το έργο 

Φάση του έργου 

Κατασκευή/Λειτουργία 

(Κ/Λ) 

Δυνητικές Εργασίες Διάθεσης/ 

Ανάκτησης (D/R) 

Εργασίες Διάθεσης/ Ανάκτησης αποβλήτων 

κατά την λειτουργία του καταφυγίου 

Υ.10 20 10 08 Βιοαποικοδομήσιμα 

απόβλητα κουζίνας 

και χώρων 

ενδιαίτησης 

Αστικά υγρά απόβλητα, 

π.χ. τουαλέτες, 

σεντίνες, κλπ 

Λ D8,D15 Παραλαμβάνονται από τα σκάφη μέσω 

συστήματος άντλησης, προσωρινής 

αποθήκευσης και περαιτέρω διάθεσης  

Από τον χώρο των W.C. διατίθενται σε 

προσωρινή δεξαμενή αποθήκευσης (στεγανός 

βόθρος). Εξουσιοδοτημένος Ανάδοχος με 

αδειοδοτημένο λυματοφόρο όχημα 

αναλαμβάνει την παραλαβή και περαιτέρω 

διάθεση σε εγκεκριμένους χώρους 

απόρριψης/διάθεσης. 

Στερεά απόβλητα 

1501 Συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)  
Σ.1 15 01 01 Συσκευασία από 

χαρτί και χαρτόνι 

Υλικά συσκευασίας Λ R3,R5,R13 

Παραλαμβάνονται από ειδικά 

απορριμματοφόρα οχήματα ή 

εξουσιοδοτημένο Ανάδοχο, για την παραλαβή 

στερεών απορριμμάτων και την επιλογή και 

περαιτέρω διάθεσή τους καταλλήλως (ΧΥΤΑ, 

ανακύκλωση).  

Σ.2 15 01 02 Πλαστική 

συσκευασία 

Υλικά συσκευασίας Λ R5,R13 

Σ.3 15 01 03 Ξύλινη συσκευασία Υλικά συσκευασίας Λ R3,R5,R13 

Σ.4 15 01 04 Μεταλλική 

συσκευασία 

Υλικά συσκευασίας Λ R4,R13 

Σ.5 15 01 05 Συνθετική 

συσκευασία 

Υλικά συσκευασίας Λ R5,R13 
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Α/Α Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή 

αποβλήτων 

Προέλευση σε ότι 

αφορά το έργο 

Φάση του έργου 

Κατασκευή/Λειτουργία 

(Κ/Λ) 

Δυνητικές Εργασίες Διάθεσης/ 

Ανάκτησης (D/R) 

Εργασίες Διάθεσης/ Ανάκτησης αποβλήτων 

κατά την λειτουργία του καταφυγίου 

Σ.6 15 01 06 Μεικτή συσκευασία Υλικά συσκευασίας Λ R4,R5,R13 

Σ.7 15 01 07 Γυάλινη 

συσκευασία 

Υλικά συσκευασίας Λ R4,R13 

1606 Μπαταρίες και συσσωρευτές  
Σ.10 16 06 04 Αλκαλικές 

μπαταρίες (εκτός 

από το σημείο 16 06 

03) 

Μπαταρίες Λ D15, R5,R13  Στην φάση λειτουργίας προτείνεται να 

παραλαμβάνονται από εξουσιοδοτημένη 

εταιρεία προκειμένου να διατεθούν για 

ανακύκλωση 

Σ.11 16 06 05 Άλλες μπαταρίες και 

συσσωρευτές 

Μπαταρίες οχημάτων 

κτλ 

Λ D15, R5,R13 

1704 Μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)  
Σ.12 17 04 01 Xαλκός, 

μπρούντζος, 

ορείχαλκος 

Χαλκός περιλαμβάνεται 

κυρίως στα 

υφαλοχρώματα και στις 

αντιαποθετικές βαφές 

Λ D15, R4,R13 Προτείνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας να 

υπάρχουν συστάσεις στους χρήστες του 

καταφυγίου, προκειμένου να προχωρούν 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. 

2003 Άλλα δημοτικά απόβλητα  
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Α/Α Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή 

αποβλήτων 

Προέλευση σε ότι 

αφορά το έργο 

Φάση του έργου 

Κατασκευή/Λειτουργία 

(Κ/Λ) 

Δυνητικές Εργασίες Διάθεσης/ 

Ανάκτησης (D/R) 

Εργασίες Διάθεσης/ Ανάκτησης αποβλήτων 

κατά την λειτουργία του καταφυγίου 

Σ.15 20 03 01 Ανάμικτα δημοτικά 

απόβλητα 

Απορρίμματα οικιακού 

τύπου 

Λ R3,R4,R5,R13 Παραλαμβάνονται από ειδικά 

απορριμματοφόρα οχήματα ή 

εξουσιοδοτημένο Ανάδοχο, για την παραλαβή 

στερεών απορριμμάτων και την επιλογή και 

περαιτέρω διάθεσή τους καταλλήλως (ΧΥΤΑ, 

ανακύκλωση) 
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6 .5 .5 .  Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα από τη λειτουργία του έργου 

ή της δραστηριότητας 

Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του καταφυγίου στην ποιότητα της ατμόσφαιρας εστιάζονται 

στην εκπομπή αέριων ρύπων από την διακίνηση οχημάτων και μηχανοκίνητων σκαφών κυρίως 

κατά την θερινή περίοδο αιχμής. Στο υπόλοιπο του έτους η κυκλοφορία οχημάτων περιορίζεται 

κατά πολύ, στα πλαίσια του μικρού οικισμού της Αλυκής και στην λιμενική χρήση σχεδόν 

εξολοκλήρου από αλιευτικά σκάφη.  

1. Επιπτώσεις από την Κυκλοφορία οχημάτων 

Η κυκλοφορία οχημάτων, μπορεί δυνητικά να επιβαρύνει τον ατμοσφαιρικό αέρα της περιοχής 

μελέτης. Κάθε ατμοσφαιρικός ρύπος έχει διαφορετική επίπτωση τόσο ως προς το εύρος όσο 

και ως προς τη βαρύτητα η οποία εξαρτάται από το βαθμό συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα.  

Ρυπαντής 
Πηγή 

προδιαγραφής 
Τύπος Περίοδος Τιμή 

Διοξείδιο του 

αζώτου 

EC oδηγία 

85/203/EEC 

Τιμή max 98% των οριακών 

τιμών κατά τη 

διάρκεια του έτους  

200μg/m3 

Μόλυβδος  EC οδηγία 

85/884/EEC 

Τιμή max Μέση ετήσια  2μg/m3 

Διοξείδιο του 

θείου και 

αιωρούμενα 

σωματίδια 

EC οδηγία 

80/779/EEC 

Τιμή max 50% των μέσων 

ημερησίων τιμών 

κατά τη διάρκεια ενός 

έτους  

PM 80μg/m3  

SO2 120μg/m3,  

εφ' όσον ΡΜ<40 

SO2 80μg/m3  

εφ' όσον ΡΜ>40 

Τιμή max 98% των μέσων 

ημερησίων τιμών 

μεταξύ 1.10-31.3 

ΡΜ 130μg/m3  

SO2 180μg/m3,  

εφ' όσον ΡΜ<60 

SO2130μg/m3 

εφ' όσον PM>60 

Τιμή max 98% των μέσων 

ημερησίων τιμών 

κατά τη διάρκεια ενός 

έτους 

PM 250μg/m3 

SO2350μg/m3,  

εφ' όσον PM<150 

SO2250μg/m3 

εφ' όσον ΡΜ>150 

Όζον EC οδηγία 

92/72/ΕΕC 

Όριο 

προστασίας 

υγείας 

μέση τιμή 8 ωρών  110μg/m3 

Όριο 

προστασίας 

υγείας 

μέση τιμή 1 ώρας 

μέση τιμή 24 ωρών  

200μg/m3 

65μg/m3 

Όριο 

πληροφόρησης 

όριο 

προειδοποίησης  

μέση τιμή 1 ώρας 

μέση τιμή 1 ώρας  

180μg/m3 

360μg/m3 

Μονοξείδιο του 

άνθρακα 

US NAAQS μέγιστη τιμή  μέγιστη μέση τιμή 1 

ώρας κατά τη 

διάρκεια του έτους.  

Μέγιστη μέση τιμή 8 

ωρών κατά την 

διάρκεια του έτους. 

35 ppm 

 

9ppm 

Πίνακας 6-12: Προδιαγραφές ποιότητας της ατμόσφαιρας  
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2. Επιπτώσεις από την Κυκλοφορία Σκαφών 

Οι εκπομπές αέριων ρύπων από μηχανοκίνητα σκάφη καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2003/44/ΕΕ. Οι εκπομπές των μηχανοκίνητων σκαφών, οφείλονται κυρίως στην καύση του 

καυσίμου που χρησιμοποιείται για την κίνησή τους. Οι εκπομπές ρύπων από ένα πλοίο 

αποτελούν συνάρτηση πολλών μεταβλητών, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν σε 

μεταβλητές που συνδέονται με τις συνθήκες πλεύσης (ταχύτητα) και σε μεταβλητές που έχουν 

σχέση με τα χαρακτηριστικά του πλοίου (ηλικία, ισχύς κινητήρος κλπ) και τις συνθήκες 

λειτουργίας (φόρτιση μηχανής, θερμοκρασία, ποιότητα καυσίμου). Το κύριο χαρακτηριστικό 

για τις εκπομπές αυτές είναι ότι εκλύονται κατά την φάση του πλου και όχι κατά την πρόσδεση 

του σκάφους στο κρηπίδωμα, εν προκειμένω δε, θεωρούνται μη αξιολογήσιμες. 

Γενικά, οι έρευνες που μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο, έχουν αποδείξει 

ότι οι από τη ναυτιλία προερχόμενοι ρύποι, είναι το διοξείδιο του θείου (SO2), τα οξείδια του 

αζώτου (NOx), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οι υδρογονάνθρακες (HC) και ο καπνός (TSP). 

Οι παραπάνω ρύποι εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένοι, όταν σαν καύσιμο χρησιμοποιείται το 

πετρέλαιο ντήζελ. Στον επόμενο Πίνακα δίνονται ενδεικτικά συντελεστές εκπομπής 

προσαρμοσμένοι στην ελληνική πραγματικότητα όπως δίδονται στη βιβλιογραφία (Ι.Εγγλέζου, 

Β.Σ.Τσελέντης, Ε.Τζαννάτος, και Γ.Θ.Αμανατίδης, "Εκτίμηση των ατμοσφαιρικών ρυπαντικών 

φορτίων από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα στο λιμάνι του Πειραιά", Τεχνικά Χρονικά, 2, 1992). 

ΕΙΔΟΣ ΠΛΟΙΟΥ CO NOx HC SO2 TSP 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΛΟΙΑ > 1600 ΚΟΧ 3,8 8,7 1,2 4,0 0,5 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΛΟΙΑ < 1600 ΚΟΧ 2,6 8,7 1,2 4,0 0,5 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 2,6 8,7 1,2 1,3 0,5 

FERRYBOATS 4,2 7,4 1,1 1,3 0,5 

ΠΛΟΙΑ ΛΙΜΑΝΙΟΥ 4,2 7,4 1,1 1,3 0,5 

ΤΑΧΥΠΛΟΑ 4,2 10,1 5,4 1,3 0,5 

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ 2,9 8,4 1,2 1,3 0,5 

Πίνακας 6-13: Συντελεστές εκπομπής εμπορικών πλοίων (gr/kWh) 

Ο υπολογισμός των εκπομπών των σκαφών εντός του λιμένα για καθένα από τους παραπάνω 

ρύπους, γίνεται με βάση την ακόλουθη σχέση: 

 Εi,j = εi * Ρj * Τj 

όπου Εi,j η εκπομπή του ρύπου i από το πλοίο j, όταν αυτό κινείται στην περιοχή του λιμένα 

για χρόνο Τj με ισχύ Ρj. 

Συνολικά εκτιμάται ότι η λειτουργία του καταφυγίου στο σύνολό του και λόγω του 

περιορισμένου μεγέθους του και του κατ΄επέκταση περιορισμένου αριθμού σκαφών που 

εξυπηρετεί, δεν δύναται να ξεπεράσει τις προδιαγραφόμενες ισχύουσες τιμές ποιότητας της 

ατμόσφαιρας. Σε κάθε περίπτωση οι εκπομπές θα είναι περιορισμένες και εστιάζονται κατά την 

περίοδο αιχμής (διευρυμένη θερινή περίοδο).  

 

6.5.6 .  Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας 

Οι κυριότερες πηγές ηχορύπανσης κατά τη λειτουργία του υφιστάμενου καταφυγίου σκαφών 

είναι: 
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 οι μηχανές των σκαφών 

 η διακίνηση οχημάτων 

 οι διεργασίες συντήρησης του έργου 

 

Οι χώροι στους οποίους παρουσιάζονται τα υψηλότερα επίπεδα θορύβου είναι η στάθμευση, 

εκεί όπου το επιτρέπει ο χερσαίος χώρος και οι χώροι ελλιμενισμού των σκαφών. 

Ο θόρυβος που θα προέρχεται από τους χώρους ελλιμενισμού των σκαφών οφείλεται κυρίως 

στις μηχανές των σκαφών, ήτοι αλιευτικών σκαφών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 

μηχανοκίνητων διερχόμενων σκαφών αναψυχής κατά τη θερινή περίοδο καθώς και στο θόρυβο 

(σφύριγμα) που παράγεται από το πέρασμα του ανέμου ανάμεσα στα κατάρτια των 

ιστιοφόρων σκαφών που καταπλέουν στο καταφύγιο κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου.  

Τα επίπεδα θορύβου που εκπέμπονται από τα μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής, διέπονται από 

τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 94/25/ΕΕ και 2003/44/ΕΕ οι οποίες προνοούν ότι τα μηχανοκίνητα 

σκάφη αναψυχής θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα ώστε να επιτυγχάνουν τα πιο κάτω 

επίπεδα θορύβου. 

Single Engine Power In kW Maximum Sound Pressure Level= 

LpASmax In dB 

Pn < 10kW 67 

10< Pn <40 72 

Pn>40 75 

10kW= 15 hp  40kW= 54 hp 

Pn = rated engine power in kW at rated speed and LpSmax= maximum sound pressure levels in dB 

Πίνακας 6-14: Επίπεδα θορύβου από μηχανοκίνητα σκάφη βάσει της Οδηγίας 2003/44/ΕΕ. 

Με βάση τα πιο πάνω, δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή της υφιστάμενης 

στάθμης θορύβου ειδικά δεδομένου ότι ο αριθμός σκαφών/επισκεπτών δεν θα αυξηθεί 

σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των αυθαίρετων προβλητών. 

Επιπλέον, το μέγεθος του έργου είναι μικρό και οι δραστηριότητες που παρατηρούνται σε 

λειτουργούντα ανάλογα αλιευτικά καταφύγια χαρακτηρίζονται από αποδεκτά επίπεδα θορύβου.  

Η λειτουργία του καταφυγίου δεν δημιουργεί επίπεδα δονήσεων. 

 

6.5.7 .  Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας   

Η λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου δεν δημιουργεί εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας. 
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6.6.  Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση 

 

Δεν προβλέπεται απομάκρυνση του αλιευτικού καταφυγίου. 

 

 

 

6.7.  Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Δεν αναμένονται έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον πλην ατυχηματικών 

καταστάσεων όπως βύθιση πλωτού εξοπλισμού, πυρκαγιά, ατύχημα χειριστή κτλ. κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής. 

Για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης θα εφαρμόζεται πέραν της κείμενης νομοθεσίας και 

όσων θα προβλεφθούν στο ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου και τα οριζόμενα στο «Σχέδιο Έκτακτης 

Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης» (Contingency Plan) (Παράρτημα Ε). 
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7.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
 

7.1.  Παρουσίαση Εναλλακτικών λύσεων 
 

Τα προτεινόμενα έργα έχουν καθοριστεί και ήδη εγκριθεί στην πλειονότητά τους  

(βλ. απόφαση Νο5 του κεφ.1.1 της παρούσης) κατά την εκπόνηση της ΠΠΕ όπου εξετάσθηκαν 

διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής.  

Στην παρούσα ΜΠΕ τα πρόσθετα έργα αποτελούν μικροπροσθήκες και βελτιώσεις που αν και 

δεν δύνανται να αλλάξουν το χαρακτήρα στο ήδη εγκεκριμένο έργο θα βελτιώσουν σημαντικά 

τις υφιστάμενες χρήσεις. 

 

7.1.1 .  Μηδενική Λύση (Πρόταση χωρίς νέα έργα) 

Αρχικά διερευνήθηκε η δυνατότητα λειτουργίας του λιμένα Αλυκής χωρίς περαιτέρω 

παρεμβάσεις (Μηδενική Λύση) δηλαδή χωρίς να εισαχθεί νέο έργο στο παράκτιο περιβάλλον 

και χωρίς να καθαιρεθούν οι αυθαίρετες κατασκευές. 

Πρέπει να τονισθεί ότι στην υφιστάμενη κατάστασή του ο λιμένας Αλυκής αποτελεί ένα μικρό 

από άποψης δυνατότητας εξυπηρέτησης καταφύγιο με αδυναμία να ικανοποιήσει τον σημερινό 

αριθμό των αλιέων και πολύ περισσότερο των διερχομένων σκαφών αναψυχής. Αυτό οφείλεται 

σε ανεπάρκεια ή έλλειψη των έργων προστασίας (κυματοθραύστη, παραλιακών 

κρηπιδωμάτων), των δίκτυων εξυπηρέτησης, Η/Μ παροχών, χερσαίων εγκαταστάσεων και 

χώρων στάθμευσης.  

Επομένως η μηδενική λύση με μοναδική παρέμβαση την αναδιάταξη των χρήσεων 

απορρίπτεται εξ’ αρχής.  

 

7.1.2 .  Εναλλακτική Πρόταση (προτεινόμενη) 

 

Στην εναλλακτική προτεινόμενη πρόταση λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις των 

γνωμοδοτήσεων (i. Απόφαση της 55ης/11/12/2012 Συνεδρίασης της Ε.Σ.Α.Λ. με θέμα: Προμελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) του έργου: «Αλιευτικό Καταφύγιο Αλυκής (Αγκαιριάς) Νήσου 

Πάρου, Δήμου Πάρου, Ν. Κυκλάδων» και ii. Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του 

Έργου : «Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής (Αγκαιριάς) Νήσου Πάρου, Δήμου Πάρου, Ν. 

Κυκλάδων» (βλ.Παράρτημα Ζ). 

Σύμφωνα με τις εν λόγω γνωμοδοτήσεις τα έργα που καταρχήν έχουν αδειοδοτηθεί στο λιμένα 

είναι: α) επέκταση προσήνεμου μώλου από Φ.Ο. κατά 100m με πρόταση για σκάλες από beton 

και φάρο επί μεταλλικού ιστού, β) παραλιακό κρηπίδωμα από Τ.Ο. μήκους 170m με δίκτυο 

ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και πυρόσβεσης, γ) ανακατασκευή οδού και εν γένει ανάπλαση της 

παραλιακής ζώνης δ) εγκατάσταση πλωτών προβλητών ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται στο έργο 

η κατασκευή υπήνεμου μώλου στο βόρειο τμήμα του λιμένα και εσωτερικών προβλητών όπως 

είχε προταθεί στην από 2002 οριστική μελέτη. 
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Στην προτεινόμενη πρόταση περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω έργα καθώς και οι 

παρατηρήσεις της ΕΣΑΛ και αναλυτική περιγραφή αυτών δίδεται στα κεφ.6.1 έως 6.3 της 

παρούσης. Ειδικότερα επ’αυτών σημειώνονται τα εξής : 

 Η μη κατασκευή του υπήνεμου μώλου στο βόρειο τμήμα καθώς και η μετατόπιση του 

μετώπου των παραλιακών κρηπιδωμάτων προς τα δυτικά (θάλασσα) πλησιέστερα προς 

τα κατάλληλα φυσικά βάθη προκειμένου να περιοριστεί κατά το δυνατόν ο όγκος των 

εκσκαφών στον υφιστάμενο βραχώδη πυθμένα, θα βοηθήσουν στην δημιουργία 

ευρύχωρων χερσαίων χώρων αλλά και στην οικονομία του έργου.  

 Αναβάθμιση της θωράκισης του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου καθώς και η 

κατασκευή διαδρόμου προσπέλασης των νέων κρηπιδωμάτων με ξύλινο δάπεδο αντί 

εκ σκυροδέματος όπως προέβλεπε η παλαιά οριστική λιμενική μελέτη θα συμβάλει 

ουσιαστικά στην βελτίωση της προσβασιμότητας στον προσήνεμο μώλο. 

 Στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής πρότασης προτείνονται παρεμβάσεις και διαμορφώσεις 

τόσο των χερσαίων χώρων του καταφυγίου όσο και της εν επαφή οδού με τον 

οικισμό, οι οποίες αναβαθμίζουν την λειτουργικότητα του καταφυγίου όπως πχ. με την 

δημιουργία χώρων οι οποίοι δύναται να δωθούν προς εκμετάλλευση ικανοποιόντας την 

δεδομένη την απαίτηση της τοπικής κοινωνίας για παραχώρηση χώρων εστίασης και 

αναψυχής και επειπλέον προκειμένου να αποφευχθούν τα φαινόμενα άναρχης 

κατάληψης του αλιευτικού καταφυγίου από τραπεζοκαθίσματα. 

 

7.2.  Αξιολόγηση και αιτιολόγηση της τελικής επιλογής σε σχέση με τις 

επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

 

Εκ της εξέτασης των λύσεων γίνεται προφανές ότι η προτεινόμενη τεχνική πρόταση θα 

συνεισφέρει σημαντικά στην βελτίωση της λειτουργικότητας του καταφυγίου αλλά και στην 

ασφάλεια που θα πρέπει να παρέχει στα προσεγγίζοντα σε αυτό σκάφη. Ειδικότερα, η 

διατήρηση και βελτίωση του καταφυγίου θα συμβάλλει μελλοντικά: 

 στην καλύτερη εξυπηρέτηση αλιευτικών και τουριστικών σκαφών, 

 στην βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας της αλιείας, 

 στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και ειδικότερα στην ανάδειξη του πλωτού 

τουρισμού στην περιοχή,  

 στον περιορισμό της αρόδο αγκυροβολίας η οποία αφενός δεν δημιουργεί έσοδα από τον 

ελλιμενισμό και αφετέρου είναι εξαιρετικά επιζήμια για την προστατευόμενη υποθαλάσσια 

χλωρίδα. 

 το αλιευτικό καταφύγιο στην Αλυκή μπορεί να αποτελέσει έναν επίσημα οργανωμένο χώρο 

υποδοχής που παρέχει τις αναγκαίες ευκολίες (ηλεκτροδότησης/υδροδότησης, διαχείρισης 

αποβλήτων & πετρελαιοειδών, παροχής καυσίμων κτλ) στη διαδρομή των τουριστικών 

σκαφών από τις βόρειες προς τις νότιες Κυκλάδες. 
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8.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

8.1.  Περιοχή μελέτης 

Η ακτίνα της περιοχής μελέτης λαμβάνεται 250m για περιοχές εντός οικισμών ή 

σχεδίου πόλης και έργο υποκατηγορίας Α2. Συντηρητικά ωστόσο η περιοχή μελέτης 

επιλέγεται να επεκταθεί σε ακτίνα 1Κm ώστε να περιλάβει το ολόκληρο τον οικισμό 

της Αλυκής και τον υγρότοπο που βρίσκεται στα ΒΔ. 

Εικόνα 8-1. Έκταση περιοχής μελέτης 

 

 

8.2.  Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

8.2.1 .  Μετεωρολογικά και κλιματολογικά στοιχεία 

Το κλίμα του νησιού είναι τυπικό κυκλαδίτικο; εύκρατο, ξηρό, με ήπιους χειμώνες και λίγες 

βροχοπτώσεις. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι περίπου 18 βαθμοί Κελσίου, ενώ, από το 

Μάιο ως το Σεπτέμβριο, η θερμοκρασία ανεβαίνει αρκετά. Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, 

για 20-30 μέρες περίπου, τη ζέστη του καλοκαιριού μετριάζουν τα μελτέμια (οι "ετησίες" των 

αρχαίων), που φυσούν με ένταση 5-7 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ 

καταλαγιάζουν. 

 

8 .2 .2 .  Βροχομετρικά Στοιχεία 

Ο Πίνακας 8-1 παρουσιάζει το μέσο μηνιαίο σύνολο και μέγιστο ύψος βροχής 24ώρου για την 

περίοδο 1970-1992 όπως αποτυπώθηκε στον MΣ 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 24ώρου) ήταν 4.0mm, ενώ του Ιανουαρίου 112.8mm. 
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Πίνακας 8-1: Ύψος βροχής (mm) (MΣ. Πάρου) (Πηγή:EMY) 

Υέτος Ι Φ M A M I I A Σ O N Δ Έτος 

Σύνολο 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 

Μέγιστο ύψος 24ώρου 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 

 

8.2.3 .  Θερμοκρασιακά Στοιχεία - Υγρασία 

Στον  

Πίνακας 8-2 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 Φεβρουάριος με μέση θερμοκρασία 11.2°C ενώ οι θερμότεροι μήνες 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 Φεβρουαρίου 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 Φεβρουάριο είναι -1.0°C, ενώ για τον Ιούλιο και Αύγουστο είναι 11.6°C 

και 14.1°C αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 8-2: Μέσες θερμοκρασίες αέρος της Πάρου (οC) (Πηγή:EMY) 

Θερμοκρασία Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ O Ν Δ 

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

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

Μέση Ελάχιστη 8,1 8,0 9,0 11,2 13,8 17,4 20 19,8 17,7 14,9 12,0 9,2 

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

Απολύτως Ελάχιστη -1,0 -1,0 0,7 4,3 6,2 10,8 11,6 14,1 10,8 5,5 3,6 2,1 

 

Τέλος στον Πίνακας 8-3 παρατίθενται οι μέσες τιμές σχετικής μηνιαίας υγρασίας για την 

περίοδο 1970-1992. 

 

Πίνακας 8-3: Μηνιαίες τιμές σχετικής υγρασίας Πάρου (%)(Πηγή:EMY) 

Υγρασία I Φ M A M I I A Σ O N Δ Έτος 

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

 

8.2.4 .  Λοιπά καιρικά φαινόμενα 

Φαινόμενα 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 Σεπτέμβριο και Νοέμβριο δεν 

παρατηρούνται ημέρες με χαλάζι (0.0 ημέρες). Όσον αφορά το χιόνι, τον 

Φεβρουάριο χιονίζει κατά μέσο όρο 0.2 ημέρες, τον Μάρτιο 0.1 ημέρες ενώ δεν 

χιονίζει καθόλου από τον Απρίλιο ως τον Ιανουάριο. Τέλος ο Μάρτιος θεωρείται ο 
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μήνας με τις περισσότερες ομιχλώδεις ημέρες (0.2 ημέρες), ενώ οι μήνες Ιανουάριος, 

Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Οκτώβριος δεν παρουσιάζουν ομιχλώδεις ημέρες. 

 

8.2.5 .  Ανεμολογικά στοιχεία 

Στο νησί της Πάρου βρίσκεται εγκατεστημένος Μετεωρολογικός Σταθμός της Ε.MΥ στο λιμάνι 

της Παροικιάς (αριθμός σταθμού: 731, θέση με γεωγραφικό μήκος: N 37ο 05’ και γεωγραφικό 

πλάτος: E25o09’), τα στατιστικά στοιχεία του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του 

κυματικού κλίματος της περιοχής μελέτης. 

Τα ετήσια ανεμολογικά στοιχεία παρουσιάζονται στη συνέχεια στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

Πίνακας 8-4: Ετήσια Ανεμολογικά Στοιχεία Μετεωρολογικού Σταθμού Πάρου (1975-1995) 

BF N NE E SE S SW W NW CALM SUM 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,119 0,119 

1 2,256 2,136 0,142 0,350 1,227 0,613 2,563 3,329 0,000 12,616 

2 6,242 4,841 0,504 1,029 2,377 2,190 2,924 4,884 0,000 24,991 

3 7,305 4,249 0,252 1,489 1,676 2,311 0,942 2,891 0,000 21,115 

4 7,940 2,672 0,197 1,654 1,040 1,884 0,329 0,953 0,000 16,669 

5 7,787 1,248 0,099 1,303 0,504 1,566 0,197 0,449 0,000 13,153 

6 4,600 0,405 0,044 0,909 0,142 0,821 0,088 0,241 0,000 7,250 

7 2,048 0,120 0,011 0,504 0,099 0,175 0,022 0,077 0,000 3,056 

8 0,504 0,066 0,000 0,186 0,022 0,022 0,011 0,022 0,000 0,833 

9 0,077 0,022 0,011 0,044 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,165 

10 0,011 0,000 0,011 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 

>11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SUM 38,770 15,759 1,271 7,479 7,098 9,582 7,076 12,846 0,119 100,000 

 

Η απόσταση του σταθμού από την περιοχή μελέτης είναι περίπου 10χλm και τα διαθέσιμα 

ανεμολογικά στοιχεία αφορούν σε μετρήσεις της περιόδου 1975-1995 ήτοι για ικανοποιητικό 

χρονικό διάστημα (21 έτη). Τα στοιχεία έχουν προκύψει από τρεις ημερήσιες καταγραφές της 

διεύθυνσης και της έντασης πνοής του ανέμου και συγκεκριμένα στις 06:00, 12:00 και 18:00 

ώρες GMT. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία παρατηρείται ότι οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής 

μελέτης προέρχονται κυρίως από το Β τομέα (Β – ΒΑ – ΒΔ διευθύνσεις προώθησης), με 

συνολική συχνότητα εμφάνισης άνω του 67,375% ετησίως. Ο Ν τομέας δίνει ετήσιες 

συχνότητες 24,159%. 

Σύμφωνα πάντα με τα ίδια ανεμολογικά στοιχεία ο επικρατών και δεσπόζων «καιρός» είναι ο 

προερχόμενος από τη Β διεύθυνση με συνολική ετήσια συχνότητα εμφάνισης 38,77% και 

μέγιστη καταγεγραμμένη ένταση τα 10Βf. Ακολουθεί ο άνεμος από ΒΑ διεύθυνση προώθησης 

με ετήσια συχνότητα εμφάνισης 15,759% και μέγιστη ένταση ανεμοπνοής στα 9Βf και ο ΒΔ 

με 12,846% και ανεμοπνοή στα 8Βf. 

Οι καιροί που προέρχονται από τον Β και Α και Δ τομέα (ο Β, ο ΒΑ, Α και ΒΔ) έχουν 

κατεύθυνση από τη στεριά προς τη θάλασσα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να 

δημιουργήσουν κυματισμούς που να προσβάλλουν την περιοχή μελέτης. Ο Δ παρ’ ότι 

δημιουργεί κυματισμούς προς την περιοχή του υφιστάμενου έργου δεν διαθέτει σημαντικό 

ανάπτυγμα πελάγους .  
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Ο όρμος είναι επίσης σε κάποιο βαθμό προστατευμένος από τους ΝΔ κυματισμούς, λόγω της 

παρουσίας των βραχονησίδων Τηγάνι και Παντερονήσι που περιορίζουν το ανάπτυγμα 

πελάγους.  

Αντίθετα με τις ανωτέρω διευθύνσεις οι καιροί προέρχονται από το Ν και ΝΑ τομέα αφενός 

μεν δημιουργούν κυματισμούς σημαντικής ενέργειας στα ανοιχτά, ενώ και η προώθηση τους 

είναι ανεμπόδιστη από μορφολογικές διαμορφώσεις με αποτέλεσμα να προσβάλλουν την 

περιοχή των έργων με υψηλά κυματικά χαρακτηριστικά. 

Από τις διευθύνσεις ενδιαφέροντος οι ΝΑ καιροί εμφανίζονται με συνολική ετήσια συχνότητα 

7,479% και καταγεγραμμένες εντάσεις μεγαλύτερες των 10Βf, ενώ οι Ν με συχνότητα 

7,098% και μέγιστη ένταση στα 9Βf. Από τους δύο κρισιμότερος είναι ο ΝΑ καθώς 

εμφανίζει μέγιστη καταγραφή ταχυτήτων ανέμου. 

Νηνεμία στην περιοχή εμφανίζεται με συχνότητα 0,119%. 

Για την κατά το δυνατό καλύτερη προσέγγιση του κυματικού κλίματος και με δεδομένο ότι οι 

κυματισμοί είναι ανεμογενείς, είναι απαραίτητη η στατιστική επεξεργασία των ανωτέρω 

στοιχείων.  

 

Λαμβάνονται τρεις ομάδες κυματισμών: 

- Σύμφωνα με την σύσταση του USACE (1995), θα πρέπει για τον σχεδιασμό των συνήθων 

λιμενικών έργων να λαμβάνονται οι δυσμενέστερες κλιματολογικές συνθήκες (συνθήκες 

σχεδιασμού) που θα έχουν 50% πιθανότητα εμφάνισης, στη χρονική διάρκεια ζωής του 

έργου. Η συνθήκη αυτή ικανοποιείται για περίοδο επαναφοράς 73 ετών. Στην παρούσα 

μελέτη επιλέγονται, υπέρ της ασφαλείας οι συνθήκες με περίοδο επαναφοράς 75 ετών για 

τις εντάσεις σχεδιασμού για την διαστασιολόγηση των λιμενικών έργων.   

- Για τον υπολογισμό των παροχών υπερπήδησης πάνω από τα έργα προστασίας 

χρησιμοποιείται κυματισμός με μικρότερη περίοδο επαναφοράς καθώς η προσέγγισή των 

παροχών με κύμα περιόδου επαναφοράς 75 ετών θεωρείται συντηρητική. Έτσι επιλέγεται 

ένταση σχεδιασμού με περίοδο επαναφοράς 10 ετών. 

- Για τον υπολογισμό του κυματικού κλίματος εντός της λιμενολεκάνης για τη διερεύνηση 

της δυνατότητας τοποθέτησης προβλητών επιλέγεται ένταση σχεδιασμού με περίοδο 

επαναφοράς 10 ετών, ο οποίος κρίνεται ότι αντιστοιχεί σε συνθήκες συνήθους λειτουργίας 

των έργων. 

Οι ανεμολογικές καταγραφές όλων των διευθύνσεων προώθησης αναλύθηκαν ώστε να 

προκύψει η μέγιστη ένταση ανεμοπνοής για τη συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς. Οι 

ανεμολογικές καταγραφές προσαρμόστηκαν σε κατανομές Fisher – Tippett I (Gumbel) και 

Weibull δύο και τριών παραμέτρων και βάσει των μεθόδων Anderson-Darling (Goodness-Of-

Fit) και R-square προέκυψε ότι η χρήση της κατανομής Weibull αναπαριστά 

αντιπροσωπευτικότερα τις μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού Πάρου. 

Από την ανωτέρω επεξεργασία προκύπτει η μέγιστη αναμενόμενη ανεμοπνοή περιόδου 

επαναφοράς 75 και 10 ετών ως εξής: 
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Πίνακας 8-5: Ταχύτητες Ανέμου ΝΑ και Α δ/νσης και Πιθανότητες εμφάνισης  

για περιόδους επαναφοράς 10 και 75 ετών  

Δ/νση 

Ανέμου 

Περίοδος 

Επαναφοράς 

σε yrs 

Ένταση  

σε m/sec 

Ένταση  

σε knots 

Ένταση  

σε B 

SE 10 23,16 45,01 9 

SE 75 27,08 52,64 10 

S 10 24,59 47,81 9 

S 75 19,34 37,59 8 

SW 10 17,09 33,22 8 

SW 75 19,61 38,12 8 

W 10 16,40 31,88 7 

W 75 22,48 43,70 9 

NW 10 18,21 35,39 8 

NW 75 23,24 45,18 9 

 

Από τις παραπάνω μέγιστες εντάσεις, την στατιστική επεξεργασία των ανεμολογικών 

στοιχείων, την γεωγραφία και τον προσανατολισμό της εξεταζόμενης περιοχής επιλέχθηκαν οι 

εντάσεις σχεδιασμού και κατ’ επέκταση οι ταχύτητες ανεμοπνοής οι οποία χρησιμοποιήθηκαν 

για την πρόγνωση των ανεμογενών κυματισμών που προωθείται προς την περιοχή των 

προτεινόμενων από τη μελέτη έργων (βλ. 
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Πίνακας 8-5).  

 

8.2.6 .  Παλιρροιακά δεδομένα  

Στον πίνακα (Πίνακας 8-6) που ακολουθεί παρουσιάζονται τα καταγεγραμμένα στατιστικά 

στοιχεία παλίρροιας από το 1979 έως σήμερα του λιμένα Σύρου (γεωγραφικό πλάτος: 37° 26' 

28'' γεωγραφικό μήκος: 24° 56' 46.6'), σύμφωνα με τα οποία η διαφορά μεταξύ της 

Κατώτατης Ρηχίας (Κ.Ρ.) και της Μέσης Στάθμης Θάλασσας (M.Σ.Θ.) ανέρχεται σε 0,52 m, 

ενώ μεταξύ της Μέγιστης Πλήμμης (M.Π.) και της M.Σ.Θ. σε 0,55m 

 

Πίνακας 8-6:  Παλιρροιακά στοιχεία 

Στοιχεία Παλίρροιας Μέτρηση 

Μέγιστη Πλήμμη (M.Π.) 1,07μ 

Μέση Πλήμμη 0,65μ 

Μέση Στάθμη (M.Σ.Θ.) 0,52μ 

Μέση Ρηχία 0,50μ 

Κατώτατη Ρηχία (Κ.Ρ.) 0,00μ 

 

8.2.7 .  Κυματικά στοιχεία 

Το κυματικό κλίμα προσεγγίστηκε με τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες πρόγνωσης, οι οποίες 

εκτιμούν την γένεση των κυμάτων με τη μορφή φασματικής ενέργειας. Η μεθοδολογία 

καθορισμού του ενεργειακού φάσματος προτείνεται από τους σύγχρονους Κανονισμούς και 

συστάσεις λιμενικών (Coastal Engineering Manual, CIRIA, rock manual for the use of rock in 

coastal engineering). 

Αντίθετα με τη θεωρία της ανάλυσης των μεμονωμένων κυματισμών (wave by wave 

analysis), η φασματική ανάλυση προώθησης προσεγγίζει την κατανομή της ενέργειας των 

κυμάτων και τα μέσα στατιστικά χαρακτηριστικά της κάθε συχνότητας, μετατρέποντας τη 

χρονική ακολουθία των κυμάτων σε φάσμα κυμάτων. Σε κάθε θέση (βάθος) που ελέγχεται 

αναπροσαρμόζεται το ενεργειακό φάσμα, καθώς κατά την προώθηση του θραύονται οι 

μεγαλύτεροι κυματισμοί στα μεγαλύτερα βάθη, με αποτέλεσμα να αναδιαμορφώνεται η 

συνολικά προωθούμενη ενέργεια. 

Το αντιπροσωπευτικότερα και πιο ευρέως διαδεδομένα φάσματα είναι των Pierson – 

Moskowitz (PM) 1964 και το JONSWAP (Hasselmann et al. 1973). Το φάσμα PM 

χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που το φάσμα JONSWAP αποδίδει μικρότερη ακραία 

συχνότητα φάσματος (CEM 2002, BS 6349-1:2000).  

όταν δηλαδή ισχύει:  
4

2
1092.2 

w

F

U

gL
 

όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας 

 LF το μήκος του ενεργού αναπτύγματος 

 Uw η ταχύτητα του ανέμου 

Στα ανοιχτά της υπό μελέτη περιοχής και για τις υπό εξέταση ανεμολογικές συνθήκες, ο λόγος 

αυτός είναι πάντοτε μικρότερος του 2,92 x 104 και κατά συνέπεια το κυματικό κλίμα 

προσομοιώνεται καλύτερα και για τις τρεις κρίσιμες διευθύνσεις προώθησης με τη χρήση του 

φάσματος JONSWAP: 
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σ = 0.07 για f < fp  και  σ = 0.09 για f > fp 

F : το ενεργό ανάπτυγμα του πελάγους 

U10 η ταχύτητα του ανέμου σε ύψος 10m από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Για τον υπολογισμό του αναπτύγματος πελάγους εφαρμόστηκε η μέθοδος του  αναπτύγματος 

πελάγους, κατά C.E.M, 2006, με μία μόνο ακτίνα για τις διευθύνσεις ενδιαφέροντος. Η 

μέθοδος αυτή παρουσιάζεται στο C.E.M. ch. 2 “Meteorology and Wave Climate”.  

Σύμφωνα με την εν λόγω μεθοδολογία υπάρχουν τρεις απλουστευτικές καταστάσεις για τις 

οποίες μπορούν να δοθούν σχετικά ακριβείς προγνώσεις για τα κυματικά χαρακτηριστικά στα 

ανοιχτά μίας εξεταζόμενης περιοχής. Η πρώτη εξ αυτών αφορά στην περίπτωση που ο άνεμος 

φυσά με σχετικά σταθερή διεύθυνση και ένταση, για ικανή διάρκεια χρόνου, έτσι ώστε να 

επιτευχθούν κυματισμοί fetch – limited κυματισμοί. Ήτοι ο άνεμος φυσά όση ώρα απαιτείται 

για να αναπτυχθεί πλήρως ο κυματισμός. Η δεύτερη αφορά όταν ο άνεμος – η ένταση του 

αυξάνεται πολύ γρήγορα μέσα στο χρόνο σε μία επιφάνεια, η οποία βρίσκεται απομακρυσμένη 

από όποιο κοντινό σταθερό όριο, και η διάρκεια πνοής είναι μικρότερη από αυτήν που 

απαιτείται για την πλήρη ανάπτυξη ενός κύματος. Οι κυματισμοί αυτοί ονομάζονται duration – 

limited. Η τρίτη περίπτωση αφορά στην «πλήρη» ανάπτυξη ενός κυματικού πεδίου. Στην 

πραγματικότητα και ιδιαίτερα στον Ελλαδικό χώρο είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν 

πλήρως αναπτυγμένοι κυματισμοί, λόγω της πολυμορφίας της Ελληνικής ακτογραμμής αλλά 

και της παρουσίας των νησιών. Περαιτέρω οι άνεμοι στον Ελληνικό χώρο έχουν ριπιαία μορφή 

με συνεχείς αλλαγές στην διεύθυνση και στην ένταση τους. Στις συνήθεις επίσης περιπτώσεις 

στον Ελλαδικό χώρο εμφανίζονται fetch limited και όχι duration limited κυματισμοί. Οι πρώτοι 

εκ των δύο είναι οι κυματισμοί που στην ουσία καθορίζονται από το ανάγλυφο και την 

γεωγραφία της περιοχής μελέτης και συνήθως εμφανίζονται σε αναπτύγματα πελάγους έως 

100-150χλm Για μεγαλύτερα αναπτύγματα που η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των fetch limited 

κυματισμών απαιτεί σημαντική χρονική διάρκεια, άνω των 12 - 15 ωρών, υπάρχει πιθανότητα 

εμφάνισης duration limited κυματισμών. Τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα είναι το 

Νοτιοδυτικό τμήμα της νήσου Ρόδου, το νότιο τμήμα των ακτών της Κρήτης αλλά και 

σημαντικό τμήμα των ακτών της Δυτικής Ελλάδας που είναι ανοιχτές στους Ν και ΝΔ και Δ 

καιρούς (βόρειες ακτές Αφρικής και ανατολικές ακτές της Ιταλίας).  

Η υπό μελέτη περιοχή είναι εκτεθειμένη κυρίως σε κυματισμούς του νότιου τομέα με 

δυσμενέστερους τους προερχόμενους από τα νότια και νοτιοανατολικά (βλ. 

Εικόνα 8-3 και  Εικόνα 8-2). 

 

Εικόνα 8-2:  Ανάπτυγμα πελάγους SΕ διεύθυνση προώθησης (Πηγή: Google Earth) 
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Εικόνα 8-3:  Ανάπτυγμα πελάγους S διεύθυνση προώθησης (Πηγή: Google Earth) 

 

 

 

Εικόνα 8-4:  Ανάπτυγμα πελάγους SW διεύθυνση προώθησης (Πηγή: Google Earth) 
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Εικόνα 8-5:  Ανάπτυγμα πελάγους NW διεύθυνση προώθησης (Πηγή: Google Earth) 

 

 

Η κρίσιμη διεύθυνση προώθησης είναι η νότια – νοτιοδυτική και τα στοιχεία σχεδιασμού στον 

ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 8-7:  Αναπτύγματα Πελάγους Περιοχής Έργου 

Διεύθυνση  

Ανέμου 

Fetch  

σε km 

SΕ 40 

S 33 

SW 2,50 

NW 0,51 

 

Για την εκτίμηση του κυματικού κλίματος έγινε διερεύνηση των συνδυασμών αναπτυγμάτων 

και εντάσεων ανέμων και προέκυψαν οι δυσμενέστεροι.  

Οι σχέσεις υπολογισμού της συγκεκριμένης μεθοδολογίας παρατίθενται στην συνέχεια:  

0.67

, 0.34 0.3377.23x u
Xt

u g
   

όπου:  

 ,x ut
: ο απαιτούμενος από τα κύματα χρόνος για διασχίσουν ένα ανάπτυγμα μήκους X κάτω 

από άνεμο ταχύτητας u ώστε να είναι fetch limited  

Η παραπάνω εξίσωση χρησιμοποιείται για να καθορίσει το αν κύματα σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σαν fetch limited. 

Οι εξισώσεις που διέπουν την ανάπτυξη του κύματος με το ανάπτυγμα είναι οι παρακάτω: 

0.67
2

2 0.34 0.33
*

4.13 10mogH Xx
u u g

  
  

 
 

Οι σχέσεις υπολογισμού της συγκεκριμένης μεθοδολογίας παρατίθενται στην συνέχεια :   

0.67

, 0.34 0.3377.23x u
Xt

u g
   

όπου:  

,x ut
:  ο απαιτούμενος από τα κύματα χρόνος για διασχίσουν ένα ανάπτυγμα μήκους X κάτω 

από άνεμο ταχύτητας u ώστε να είναι fetch limited  

Η παραπάνω εξίσωση χρησιμοποιείται για να καθορίσει το αν κύματα σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σαν fetch limited. 

Οι εξισώσεις που διέπουν την ανάπτυξη του κύματος με το ανάπτυγμα είναι οι παρακάτω: 

1/2
2

2 2
* *

4.13 10mogH gXx
u u

  
  

 
και   

1/3

2 2
* *

0.651mogH gX
u u
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όπου 

X    = η σε ευθεία γραμμή απόσταση αναπτύγματος κατά μήκος της οποίας φυσάει ο άνεμος 

0mH
= το χαρακτηριστικό κύμα του ενεργειακού διαγράμματος 

Dc
  = drag coefficient 

10U
= η ταχύτητα του ανέμου σε στάθμη 10μ 

*u   = ταχύτητα τριβής 

(Βλέπε Demirbililek, Bratos and Thompson 1993) 

Πλήρως ανεπτυγμένες κυματικές συνθήκες (duration limited conditions) δίνονται από τις 

εξισώσεις: 

0 2
2
*

2.115 10mgH
u

   και 
2

*

2.398 10pgT
u

   

Tα αναπτύγματα όπως αυτά εκτιμήθηκαν καθώς και τα στοιχεία των εκτιμώμενων κυματισμών 

οι οποίοι δημιουργούνται στα ανοιχτά της περιοχής μελέτης και αφορούν περίοδο επαναφοράς 

75 χρόνων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 8-8:  Χαρακτηριστικά ανεμογενών κυματισμών στα ‘ανοιχτά’ της ευρύτερης 

περιοχής Τr = 75 yrs (fetch limited conditions – fully developed sea state)  

(Ηmo το χαρακτηριστικό ύψος κύματος βασισμένο σε φασματική ανάλυση, Ηmo = Hs = Η1/3 στα βαθιά, 

CEM 2008, Tp η μέγιστη περίοδος κύματος του φάσματος) 

Διεύθυνση 

Ανάπτυξης 

Κυματισμών 

Ταχύτητα πνοής 

Ανέμου 

(knots/Beaufort) 

Ελάχιστη  

Διάρκεια 

Πνοής 

(hrs) 

Μεγέθη 

Χαρακτηριστικού 

Κύματος 

Hs 

(m) 

Ts 

(sec) 

Lo 

(m) 

SE 10 52,6 3,23 3,23 7,6 92,13 

S 9 47,8 3,62 2,61 6,9 74,42 

SW 8 38,12 0,69 0,55 3,16 15,59 

NW 9 45,18 0,23 0,30 2,35  8,64 

 

Tα αναπτύγματα όπως αυτά εκτιμήθηκαν καθώς και τα στοιχεία των εκτιμώμενων κυματισμών 

οι οποίοι δημιουργούνται στα ανοιχτά της περιοχής μελέτης και αφορούν περίοδο επαναφοράς 

10 χρόνων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 
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Πίνακας 8-9:  Χαρακτηριστικά ανεμογενών κυματισμών στα ‘ανοιχτά’ της ευρύτερης 

περιοχής Τr = 10 yrs (fetch limited conditions – fully developed sea state)  

(Ηmo το χαρακτηριστικό ύψος κύματος βασισμένο σε φασματική ανάλυση, Ηmo = Hs = Η1/3 στα βαθιά, 

CEM 2008, Tp η μέγιστη περίοδος κύματος του φάσματος) 

Διεύθυνση 

Ανάπτυξης 

Κυματισμών 

Ταχύτητα πνοής 

Ανέμου 

(knots/Beaufort) 

Ελάχιστη 

Διάρκεια 

Πνοής 

(hrs) 

Μεγέθη 

Χαρακτηριστικού 

Κύματος 

Hs 

(m) 

Ts 

(sec) 

Lo 

(m) 

SΕ 45 9 4,20 2,67 6,98 76,14 

S 37,6 8 3,93 1,95 5,97 55,73 

 

Κατά την προώθηση των κυματισμών προς την ξηρά, εξαιτίας της επίδρασης του πυθμένα της 

θάλασσας, τα χαρακτηριστικά τους μεταβάλλονται. Τα φαινόμενα που συνήθως λαμβάνονται 

υπόψη είναι η ρήχωση και η διάθλαση των κυμάτων. Το φαινόμενο της ρήχωσης έχει σχέση 

αποκλειστικά με την επιρροή του πυθμένα, που όσο μειώνεται ο κυματισμός αρχίζει να τον 

«αντιλαμβάνεται», με αποτέλεσμα την σταδιακή διάχυση της κινητικής του ενέργειας και της 

τροποποίησης των χαρακτηριστικών του. Αντίστοιχα το φαινόμενο της διάθλασης έχει σχέση 

με την γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του μετώπου προώθησης των κυμάτων και της μέσης 

διεύθυνσης των ισοβαθών του θαλάσσιου πυθμένα. Στην περίπτωση αυτή το τμήμα του 

κύματος που «προηγείται» επιβραδύνεται λόγω της τριβής του στο θαλάσσιο πυθμένα, με 

αποτέλεσμα το τμήμα που ακολουθεί, το οποίο κινείται με μεγαλύτερη συγκριτικά ταχύτητα, 

να τείνει να στρίψει προς την πλευρά του «πρώτου». Μέσω της διαδικασίας αυτής 

παρατηρείται στροφή του μετώπου του κύματος, που γενικά τείνει να γίνει παράλληλο προς 

τις ισοβαθείς του πυθμένα. Η διαδικασία αυτή έχει και πάλι ως αποτέλεσμα την σταδιακή 

διάχυση της κυματικής ενέργειας, που εκφράζεται τελικά μέσω της τροποποίησης των 

κυματικών χαρακτηριστικών. Τα φαινόμενα της ρήχωσης και της διάθλασης έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μείωση των κυματικών χαρακτηριστικών στα μικρότερα βάθη, γεγονός που 

επιβάλλει την εύρεση των τροποποιημένων χαρακτηριστικών τους για την αποφυγή 

ενδεχόμενης υπερδιαστασιολόγησης των εξεταζόμενων έργων. Η εύρεση των 

τροποποιημένων χαρακτηριστικών (λόγω ρήχωσης και διάθλασης) στηρίχθηκε στη 

μεθοδολογία και τις συστάσεις του Goda (1985), όπως προτείνεται και από EM 1110-2-1614 

USACE 1995. Τα στοιχεία του χαρακτηριστικού κυματισμού του φάσματος (Hs) και του 

μέγιστου κυματισμού του φάσματος (Hmax) λόγω ρήχωσης και διάθλασης, παρουσιάζονται 

στον επόμενο πίνακα. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη φασματική μεθοδολογία υπολογισμού των τοπικών 

χαρακτηριστικών των κυμάτων, δεν υπολογίζονται άμεσα τα χαρακτηριστικά του κυματισμού 

θραύσης, όπως μέχρι σήμερα γινόταν με την κλασσική γραμμική θεωρία υπολογισμού τους.  

 

Πίνακας 8-10: SE - Δ/νση Προώθησης - Χαρακτηριστικά κυματισμών  

στην περιοχή των έργων (Τr=75yrs) 

Depth T d/L L Cg Ks θ Kr Ho' Hs 

(m) (sec)  (m) (m/sec)  (o)   (m) 

50 7,68 0,5432 92,05 6,07 0,9938 29,97 0,9999 3,23 3,21 

30 7,68 0,3349 89,58 6,55 0,9569 29,09 0,9955 3,21 3,08 

25 7,68 0,2863 87,32 6,80 0,9393 28,29 0,9917 3,20 3,01 

20 7,68 0,2395 83,51 7,05 0,9223 26,95 0,9857 3,18 2,94 

18 7,68 0,2209 81,48 7,13 0,9170 26,25 0,9826 3,17 2,91 
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Depth T d/L L Cg Ks θ Kr Ho' Hs 

(m) (sec)  (m) (m/sec)  (o)   (m) 

16 7,68 0,2025 79,01 7,18 0,9137 25,39 0,9791 3,16 2,89 

15 7,68 0,1933 77,60 7,19 0,9130 24,91 0,9772 3,16 2,88 

14 7,68 0,1841 76,05 7,19 0,9133 24,38 0,9751 3,15 2,88 

12 7,68 0,1665 72,07 7,13 0,9169 23,03 0,9700 3,13 2,87 

10 7,68 0,1479 67,61 6,98 0,9269 21,53 0,9649 3,12 2,87 

9 7,68 0,1384 65,03 6,86 0,9353 20,67 0,9621 3,11 2,86 

8,5 7,68 0,1340 63,43 6,79 0,9401 20,14 0,9604 3,10 2,85 

8 7,68 0,1286 62,21 6,69 0,9468 19,73 0,9592 3,10 2,85 

7 7,68 0,1186 59,02 6,47 0,9624 18,68 0,9561 3,09 2,84 

6,5 7,68 0,1139 57,07 6,36 0,9713 18,04 0,9544 3,08 2,83 

6 7,68 0,1092 54,95 6,23 0,9814 17,35 0,9525 3,08 2,83 

5 7,68 0,0983 50,87 5,88 1,0099 16,03 0,9492 3,06 2,82 

3 7,68 0,0739 40,62 4,86 1,1110 12,74 0,9423 3,04 1,94 

2 7,68 0,0591 33,83 4,08 1,2128 10,58 0,9386 3,03 1,40 

1,5 7,68 0,0513 29,23 3,62 1,2879 9,13 0,9366 3,02 1,13 

1 7,68 0,0403 24,80 2,91 1,4347 7,74 0,9349 3,02 0,86 

0,1 7,68 0,0126 7,92 0,95 2,5154 2,46 0,9310 3,01 0,37 

 

Πίνακας 8-11: S - Δ/νση Προώθησης - Χαρακτηριστικά κυματισμών  

στην περιοχή των έργων (Τr=75yrs) 

Depth T d/L L Cg Ks θ Kr Ho' Hs 

(m) (sec)   (m) (m/sec)   (o)     (m) 

50 6,90 0,6703 74,59 5,41 0,9984 20,05 1,0002 2,61 2,60 

30 6,90 0,4078 73,57 5,65 0,9766 19,76 0,9992 2,61 2,55 

25 6,90 0,3440 72,67 5,85 0,9598 19,51 0,9985 2,60 2,50 

20 6,90 0,2836 70,52 6,12 0,9383 18,91 0,9966 2,60 2,44 

18 6,90 0,2601 69,20 6,24 0,9295 18,54 0,9956 2,60 2,41 

16 6,90 0,2370 67,51 6,35 0,9215 18,07 0,9942 2,59 2,39 

15 6,90 0,2260 66,37 6,39 0,9183 17,76 0,9933 2,59 2,38 

14 6,90 0,2150 65,12 6,43 0,9157 17,41 0,9924 2,59 2,37 

12 6,90 0,1925 62,34 6,47 0,9130 16,65 0,9904 2,58 2,36 

10 6,90 0,1699 58,86 6,43 0,9158 15,69 0,9880 2,58 2,36 

9 6,90 0,1581 56,93 6,36 0,9205 15,17 0,9867 2,57 2,37 

8,5 6,90 0,1530 55,56 6,32 0,9234 14,79 0,9859 2,57 2,37 

8 6,90 0,1470 54,42 6,26 0,9276 14,48 0,9852 2,57 2,36 

7 6,90 0,1357 51,58 6,12 0,9381 13,71 0,9835 2,57 2,36 

6,5 6,90 0,1295 50,19 6,03 0,9456 13,34 0,9827 2,56 2,36 

6 6,90 0,1232 48,70 5,91 0,9547 12,93 0,9819 2,56 2,36 

5 6,90 0,1111 45,00 5,64 0,9772 11,94 0,9800 2,56 2,35 

3 6,90 0,0833 36,02 4,76 1,0643 9,53 0,9761 2,55 1,93 

2 6,90 0,0661 30,24 4,01 1,1590 7,99 0,9741 2,54 1,37 

1,5 6,90 0,0576 26,03 3,59 1,2258 6,87 0,9729 2,54 1,10 

1 6,90 0,0461 21,68 2,96 1,3500 5,72 0,9718 2,53 0,82 

0,1 6,90 0,0144 6,94 0,97 2,3572 1,83 0,9696 2,53 0,32 
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Πίνακας 8-12: SW - Δ/νση Προώθησης - Χαρακτηριστικά κυματισμών  

στην περιοχή των έργων (Τr=75yrs) 

Depth T d/L L Cg Ks θ Kr Ho' Hs 

(m) (sec)   (m) (m/sec)   (
o
)     (m) 

10 3,16 0,6404 15,62 2,48 0,9978 30,05 1,0002 0,55 0,55 

9 3,16 0,5778 15,58 2,49 0,9956 29,97 0,9998 0,55 0,54 

8,5 3,16 0,5461 15,56 2,50 0,9939 29,94 0,9997 0,55 0,54 

8 3,16 0,5146 15,55 2,51 0,9916 29,90 0,9995 0,55 0,54 

7 3,16 0,4511 15,52 2,55 0,9844 29,84 0,9992 0,55 0,54 

6,5 3,16 0,4203 15,47 2,57 0,9791 29,73 0,9986 0,55 0,53 

6 3,16 0,3898 15,39 2,61 0,9726 29,58 0,9979 0,55 0,53 

5 3,16 0,3302 15,14 2,70 0,9553 29,05 0,9953 0,54 0,52 

3 3,16 0,2184 13,74 2,94 0,9164 26,13 0,9822 0,54 0,49 

2 3,16 0,1649 12,13 2,93 0,9175 22,89 0,9696 0,53 0,49 

1,5 3,16 0,1375 10,91 2,81 0,9362 20,48 0,9615 0,53 0,48 

1 3,16 0,1082 9,24 2,55 0,9837 17,24 0,9522 0,52 0,48 

0,1 3,16 0,0321 3,11 0,97 1,5951 5,73 0,9329 0,51 0,10 

 

Πίνακας 8-13: ΝW - Δ/νση Προώθησης - Χαρακτηριστικά κυματισμών  

στην περιοχή των έργων (Τr=75yrs) 

Depth T d/L L Cg Ks θ Kr Ho' Hs 

(m) (sec)   (m) (m/sec)   (
o
)     (m) 

10 2,35 1,0000 10,00 1,84 1,0000 48,08 1,0708 0,32 0,32 

9 2,35 1,0000 9,00 1,84 1,0000 42,04 1,0156 0,31 0,31 

8,5 2,35 0,9800 8,67 1,84 0,9999 40,19 1,0014 0,30 0,30 

8 2,35 0,9200 8,70 1,84 0,9999 40,32 1,0023 0,30 0,30 

7 2,35 0,8101 8,64 1,84 0,9997 40,01 1,0001 0,30 0,30 

6,5 2,35 0,7501 8,67 1,84 0,9993 40,15 1,0011 0,30 0,30 

6 2,35 0,6902 8,69 1,84 0,9987 40,30 1,0022 0,30 0,30 

5 2,35 0,5788 8,64 1,85 0,9957 40,00 1,0000 0,30 0,30 

3 2,35 0,3551 8,45 1,98 0,9632 38,95 0,9925 0,30 0,29 

2 2,35 0,2515 7,95 2,14 0,9264 36,28 0,9748 0,30 0,27 

1,5 2,35 0,2025 7,41 2,20 0,9137 33,45 0,9582 0,29 0,27 

1 2,35 0,1539 6,50 2,16 0,9228 28,91 0,9355 0,28 0,26 

0,1 2,35 0,0423 2,36 0,93 1,4032 10,12 0,8821 0,27 0,08 

 

Με βάση τα ανωτέρω εκτελέσθηκε η κυματική ανάλυση προώθησης του ενεργειακού 

φάσματος στα ρηχά νερά και συγκεκριμένα στα βάθη που πρόκειται να κατασκευασθούν τα 

προτεινόμενα έργα. Οι αναλυτικοί υπολογισμοί εκτελέσθηκαν μέσω υπολογιστικών φύλλων 

εργασίας Η.Υ.  

 

Πίνακας 8-14: SE - Δ/νση Προώθησης - Χαρακτηριστικά κυματισμών  

στην περιοχή των έργων (Τr=10yrs) 

Depth T d/L L Cg Ks θ Kr Ho' Hs 

(m) (sec)   (m) (m/sec)   (
o
)     (m) 

50 6,98 0,6504 76,88 5,47 0,9980 30,32 1,0016 2,67 2,67 

30 6,98 0,3993 75,13 5,74 0,9748 29,56 0,9978 2,66 2,60 

25 6,98 0,3376 74,05 5,94 0,9577 29,10 0,9955 2,66 2,54 

20 6,98 0,2784 71,84 6,22 0,9363 28,15 0,9911 2,64 2,48 

18 6,98 0,2558 70,37 6,33 0,9279 27,52 0,9882 2,64 2,45 
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Depth T d/L L Cg Ks θ Kr Ho' Hs 

(m) (sec)   (m) (m/sec)   (
o
)     (m) 

16 6,98 0,2336 68,49 6,43 0,9205 26,73 0,9847 2,63 2,42 

15 6,98 0,2226 67,39 6,48 0,9174 26,26 0,9827 2,62 2,41 

14 6,98 0,2108 66,41 6,51 0,9149 25,86 0,9810 2,62 2,39 

12 6,98 0,1891 63,46 6,54 0,9130 24,63 0,9761 2,60 2,38 

10 6,98 0,1674 59,74 6,49 0,9166 23,10 0,9703 2,59 2,37 

9 6,98 0,1564 57,54 6,42 0,9214 22,20 0,9672 2,58 2,37 

8,5 6,98 0,1505 56,48 6,37 0,9250 21,77 0,9657 2,58 2,37 

8 6,98 0,1453 55,06 6,32 0,9289 21,20 0,9638 2,57 2,37 

7 6,98 0,1331 52,59 6,16 0,9411 20,20 0,9606 2,56 2,36 

6,5 6,98 0,1277 50,90 6,06 0,9481 19,53 0,9586 2,56 2,35 

6 6,98 0,1214 49,42 5,94 0,9576 18,94 0,9569 2,55 2,35 

5 6,98 0,1092 45,79 5,66 0,9814 17,50 0,9529 2,54 2,34 

3 6,98 0,0822 36,52 4,77 1,0693 13,88 0,9445 2,52 1,89 

2 6,98 0,0661 30,24 4,06 1,1590 11,46 0,9400 2,51 1,35 

1,5 6,98 0,0561 26,73 3,55 1,2396 10,11 0,9379 2,50 1,08 

1 6,98 0,0461 21,68 2,99 1,3500 8,19 0,9354 2,50 0,80 

0,1 6,98 0,0144 6,94 0,98 2,3572 2,61 0,9311 2,48 0,31 

 

Πίνακας 8-15: S - Δ/νση Προώθησης - Χαρακτηριστικά κυματισμών  

στην περιοχή των έργων (Τr=10yrs) 

Depth T d/L L Cg Ks θ Kr Ho' Hs 

(m) (sec)   (m) (m/sec)   (
o
)     (m) 

50 5,97 0,8900 56,18 4,67 0,9999 20,17 1,0005 1,95 1,95 

30 5,97 0,5393 55,63 4,73 0,9935 19,96 0,9999 1,95 1,94 

25 5,97 0,4511 55,42 4,81 0,9844 19,88 0,9996 1,95 1,92 

20 5,97 0,3653 54,75 5,00 0,9662 19,63 0,9988 1,95 1,88 

18 5,97 0,3321 54,20 5,10 0,9559 19,43 0,9982 1,95 1,86 

16 5,97 0,3005 53,24 5,23 0,9447 19,07 0,9971 1,95 1,84 

15 5,97 0,2845 52,72 5,29 0,9386 18,88 0,9966 1,95 1,83 

14 5,97 0,2687 52,10 5,36 0,9326 18,65 0,9959 1,95 1,81 

12 5,97 0,2378 50,46 5,49 0,9218 18,04 0,9941 1,94 1,79 

10 5,97 0,2075 48,19 5,58 0,9143 17,20 0,9918 1,94 1,77 

9 5,97 0,1925 46,75 5,60 0,9130 16,67 0,9904 1,93 1,77 

8,5 5,97 0,1850 45,95 5,59 0,9132 16,38 0,9897 1,93 1,77 

8 5,97 0,1774 45,10 5,58 0,9141 16,07 0,9889 1,93 1,77 

7 5,97 0,1624 43,10 5,53 0,9185 15,34 0,9871 1,93 1,77 

6,5 5,97 0,1547 42,02 5,48 0,9224 14,94 0,9862 1,93 1,77 

6 5,97 0,1470 40,82 5,42 0,9276 14,51 0,9852 1,92 1,77 

5 5,97 0,1313 38,08 5,24 0,9433 13,51 0,9831 1,92 1,77 

3 5,97 0,0973 30,85 4,55 1,0130 10,91 0,9783 1,91 1,76 

2 5,97 0,0775 25,81 3,91 1,0916 9,11 0,9756 1,91 1,31 

1,5 5,97 0,0661 22,68 3,47 1,1590 8,00 0,9741 1,90 1,03 

1 5,97 0,0530 18,88 2,89 1,2705 6,65 0,9727 1,90 0,75 

0,1 5,97 0,0165 6,07 0,96 2,2053 2,13 0,9697 1,89 0,25 

 

Με βάση τα ανωτέρω εκτελέσθηκε η κυματική ανάλυση προώθησης του ενεργειακού 

φάσματος στα ρηχά νερά και συγκεκριμένα στα βάθη που πρόκειται να κατασκευασθούν τα 

προτεινόμενα έργα.  
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Όταν το μέτωπο ενός κυματισμού κατά τη διάδοσή του συναντάει ένα εμπόδιο, τεχνητό όπως 

ένας κυματοθραύστης ή φυσικό όπως κάποιο ακρωτήριο , στρέφεται περί την άκρη του 

εμποδίου και κινείται προς τη ζώνη που βρίσκεται υπό τη «σκιά» του. Το φαινόμενο αυτό 

ονομάζεται περίθλαση και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον υπολογισμό των κυματισμών 

εντός μιας προστατευμένης λιμενολεκάνης καθώς επιφέρει διαφοροποιήσεις τόσο στο ύψος Ηs 

όσο και στον προσανατολισμό των κυματισμών. 

Ο συντελεστή περίθλασης για φασματικά μεγέθη σχεδιασμού δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

     2
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1 , ,d deff
o

K S f K f dfd
m




  




    

όπου Kd ο αντίστοιχος συντελεστής που υπολογίζεται για μονοχρωματικό κύμα. 

 

Σχήμα 8-1: Περίθλαση περί ακρωτηρίου (Goda 2000) 

 

Στην περίπτωση της παρούσας ο κυματισμό με ΝΑ διεύθυνση υφίσταται περίθλαση στην άκρη 

νοτίως του υφιστάμενου έργου και φτάνει εκεί απομειωμένος. Για τον υπολογισμό του 

συντελεστή περίθλασης ακολουθείται η διαδικασία υπολογισμού όπως αυτή προτείνεται από 

τον Goda (2000), όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. 

Αρχικά υπολογίζεται η γωνία θ που σχηματίζεται μεταξύ της διεύθυνσης διάδοσης του 

κυματισμού και της νοητής γραμμής που ορίζει την περιοχή σκίασης του εμποδίου (στη 

συγκεκριμένη περίπτωση το ακρωτήριο). 
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Εικόνα 8-6:  Αεροφωτογραφία περιοχής έργου (με μοβ η δ/νση προώθησης του 

κυματισμού και με πράσινο η νοητή γραμμή που ενώνει την άκρη του εμποδίου 

 με το σημείο ενδιαφέροντος) (Πηγή: Google Earth) 

 

Οπότε σύμφωνα με την παραπάνω αεροφωτογραφία η γωνία είναι περίπου +7ο. 

Στη συνέχεια υπολογίζεται με βάση την τιμή smax ,( μέγιστος συντελεστής κατευθυντικότητας) 

από το παραπάνω διάγραμμα το ποσοστό της ενέργειας του φάσματος,, το οποίο θα φτάσει 

στο σημείο ενδιαφέροντος. 

 

Σχήμα 8-2: Αθροιστική κατανομή ενέργειας σε σχέση με την κύρια διεύθυνση 

κυματισμών (Goda 2000) 
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Για το smax  δίνεται: 

 10
max

s , wind waves 

 25
max

s , swell σε κοντινή απόσταση 

 75
max

s , swell σε μακρινή απόσταση 

 

Πλησιάζοντας στην ακτή η διάθλαση κατευθύνει περισσότερο τους κυματισμούς, οι οποίοι 

τείνουν να γίνουν παράλληλοι με τις ισοβαθείς, οπότε το smax  μεγαλώνει. 

 

Έτσι για θ=7ο  και smax = 10                    PE (θ) = 58%=0,58 

 

Γνωρίζοντας πλέον την ενέργεια του φάσματος που φτάνει στο σημείο ενδιαφέροντος και 

θεωρώντας ότι ανατολικά του σημείου ενδιαφέροντος δεν επηρεάζει καθόλου η ύπαρξη των 

απέναντι ακτών λαμβάνεται  Kd =1 και ο παραπάνω συντελεστής γίνεται: 

     
/2 0

1 ,d Eeff
o

K S f dfd P
m




  




    

όπου    
/2 0
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o

P S f dfd
m




  




    

Και τελικά: 

  76,056,0 
effdK  

 

Στην περίπτωση του νέου τμήματος του προσήνεμου μώλου κρίσιμος κυματισμός που 

προσβάλλει το έργο ο προερχόμενος από την ΝΑ διεύθυνση. Οπότε για τη διαστασιολόγησή 

του λαμβάνονται τα παρακάτω μεγέθη. 

 

Τμήμα έργων 

Διεύθυνση 

Ανάπτυξης 

Κυματισμών 

Μεγέθη Χαρακτηριστικού 

Κύματος 

Ηd = HsL 

(m) 

Ts 

(sec) 

LL 

(m) 

Νέος 

προσήνεμος 

μώλος 

SE 2,85 7,68 63,43 

Πίνακας 8-16: Συνοπτικός πίνακας χαρακτηριστικών ανεμογενών κυματισμών  

στη περιοχή του νέου έργου προστασίας (d=8,5m) 

 

Λόγω του μεγέθους του έργου και της κρισιμότητας  της διατομής του ακρομολίου 

στα λιμενικά έργα ο παραπάνω κυματισμός χρησιμοποιείται για τη διαστασιολόγηση 

και των δύο τμημάτων του προσήνεμου μώλου, ήτοι του αρχικού τμήματος κατά 

μήκος του υφιστάμενου και της στροφής. 

Στην περίπτωση της ενίσχυσης της θωράκισης του υφιστάμενου τμήματος του 

μώλου κρίσιμος κυματισμός που προσβάλλει το έργο ο προερχόμενος από την ΝΑ 
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διεύθυνση ο οποίος υφίσταται περίθλαση περί το ακρωτήριο νοτίως του έργου. Το 

κύμα σχεδιασμού λαμβάνεται συντηρητικά σε μέσο βάθος 6,5μ, καθώς σε 

μεγαλύτερο αυτού οι συνθήκες βαθέων υδάτων θα έδιναν μεγέθη ογκολίθων 

θωράκισης μικρότερα. Οπότε για τη διαστασιολόγησή του λαμβάνονται τα παρακάτω 

μεγέθη. 

Τμήμα έργων 

Διεύθυνση 

Ανάπτυξης 

Κυματισμών 

Μεγέθη Χαρακτηριστικού 

Κύματος 

Ηd = HsLd 

(m) 

Ts 

(sec) 

LL 

(m) 

Ενίσχυση 

προσήνεμου 

μώλου  

SE 2,155 7,68 63,43 

Πίνακας 8-17: Συνοπτικός πίνακας χαρακτηριστικών ανεμογενών κυματισμών στη περιοχή 

του υφιστάμενου έργου προστασίας (d=6,5m) 

Λόγω του μεγέθους του έργου και της κρισιμότητας της διατομής του ακρομολίου στα 

λιμενικά έργα ο παραπάνω κυματισμός χρησιμοποιείται για τη διαστασιολόγηση όλου του 

τμήματος της θωράκισης. 

Για τον υπολογισμό των παροχών υπερπήδησης στο νέο τμήμα του προσήνεμου μώλου 

(τμήμα με εσωτερική κρηπίδωση) χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά κύματα (και για τις 

δύο διευθύνσεις ενδιαφέροντος) με περίοδο επαναφορά Τr=10yrs στη θέση του έργου, ΗSL.  

 

Περίοδος 

Επαναφοράς 

κυματισμού 

(yrs) 

Διεύθυνση 

Ανάπτυξης 

Κυματισμών 

Μεγέθη Χαρακτηριστικού 

Κύματος 

Ηd = HsL 

(m) 

Ts 

(sec) 

LL 

(m) 

10 SE 2,37 6,98 56,48 

10 S 1,77 5,97 45,95 

75 SE 2,85 7,68 63,43 

75 S 2,36 6,90 50,42 

Πίνακας 8-18: Κυματισμός υπολογισμού υπερπήδησης νέου τμήματος προσήνεμου μωλου 

(d=-8,5m) 

 

Για τον υπολογισμό των παροχών υπερπήδησης στο παραπάνω τμήμα του προσήνεμου μόλου 

χρησιμοποιείται επίσης χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά κύματα με περίοδο επαναφορά 

Τr=75yrs στη θέση του έργου, ΗSL για τον έλεγχο της συνολικής ευστάθειας της κατασκευής 

και την ασφάλεια των σκαφών που βρίσκονται στα κρηπιδώματα.  

Για τον υπολογισμό των παροχών υπερπήδησης στο νέο τμήμα του προσήνεμου μώλου 

(τμήμα με εσωτερική κρηπίδωση) χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά κύματα (και για τις 

δύο διευθύνσεις ενδιαφέροντος) με περίοδο επαναφορά Τr=10yrs στη θέση του έργου, ΗSL.  
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Περίοδος 

Επαναφοράς 

κυματισμού 

(yrs) 

Διεύθυνση 

Ανάπτυξης 

Κυματισμών 

Μεγέθη Χαρακτηριστικού Κύματος 

Ηd = HsL 

(m) 

Ts 

(sec) 

LL 

(m) 

10 SE 1,788 6,98 56,48 

10 S 1,77 5,97 42,02 

75 SE 2,155 7,68 63,43 

75 S 2,36 6,90 50,19 

Πίνακας 8-19: Κυματισμός υπολογισμού υπερπήδησης ενίσχυσης  

υφιστάμενου τμήματος προσήνεμου μωλου (d=-6,5m) 

 

Για τον υπολογισμό των παροχών υπερπήδησης στο παραπάνω τμήμα του 

προσήνεμου μόλου χρησιμοποιείται επίσης χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά 

κύματα με περίοδο επαναφορά Τr=75yrs στη θέση του έργου, ΗSL για τον έλεγχο της 

συνολικής ευστάθειας της κατασκευής και την ασφάλεια των σκαφών που βρίσκονται 

στη λιμενολεκάνη.  

 

8.2.8 .  Ακτομηχανικά στοιχεία 

Η παραλία της Πίσω Αλυκής βρίσκεται νότια του κεντρικού οικισμού της  Αλυκής και 

όπισθεν της κρηπιδωμένης ημικυκλικής λέκανης. Το 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. Eπιπλέον το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται από την εξέταση των αεροφωτογραφιών της βάσης δεδομένων 

Google Earth του 2003 και του Κτηματολόγιου το 2009, όπου η μορφολογία των 

ακτών φαίνεται ανεπηρέαστη. 
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Εικόνα 8-7: Μορφολογία ακτών Αλυκής 2003 (Πηγή:Google Earth) 

 

 

Εικόνα 8-8: Μορφολογία ακτών Αλυκής 2009 (Πηγή: Κτηματολόγιο ΑΕ) 

 

 

Για τα προτεινόμενα έργα έχει εκπονηθεί στο παρελθόν ακτομηχανική μελέτη σύμφωνα με 

την οποία από τα προτεινόμενα έργα δεν θα υπάρχουν αξιολογήσιμες επιπτώσεις παρά μόνο 

μικρή πρόσχωση στην παραλία της Αλυκής σε βάθος χρόνου εικοσαετίας (βλ. Πάραρτημα Γ) 

 

Παραλία «Πίσω Αλυκής» 

Παραλία «Πίσω Αλυκής» 

Παραλία «Αλυκής» 

Παραλία «Αλυκής» 
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8.3.  Γεωμορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Το νησί της Πάρου βρίσκεται στο κέντρο του νησιώτικου συγκροτήματος των 24 

κατοικημένων νησιών των Κυκλάδων. Έχει έκταση 195Km2 και σχήμα ελλειψοειδές με μέγιστο 

άξονα ΒΒΑ – ΝΝΔ, που συμπίπτει με το άξονα της βασικής οριογραμμής του. Το μέγιστο 

υψόμετρο του νησιού φτάνει τα 771 m. στον Προφήτη Ηλία – Αγ. Πάντες. 

Οι ακτές της παρουσιάζουν πλούσιο διαµελισµό στα ΒΑ, όπου σχηµατίζεται ο όρµος της 

Νάουσας, καθώς και στα Β., στον όρµο της Πάρου (Παροικιάς). Το μεγαλύτερο τμήμα τους 

είναι απότοµο και βραχώδες, ~120 km, ενώ ένα μικρό ποσοστό τους είναι αµµώδες. Οι δύο 

μεγάλοι φυσικοί όρμοι της Παροικιάς και της Νάουσας έχουν ωραίες παραλίες στο εσωτερικό 

τους, ενώ μεγάλες αμμουδιές υπάρχουν και στην ανατολική πλευρά του νησιού προς τη Νάξο. 

Το μέγιστο υψόμετρο (771 m.) απαντάται στην κορυφή του Αγίου Ηλία ή Άγιοι Πάντες. Οι 

μεγαλύτερες πεδιάδες της περιοχής είναι: της Νάουσας, των Μαρµάρων, του Δρυού και της 

Πούντας. 

Η κατανομή της συνολικής έκτασης κατά μορφή ανάγλυφου του εδάφους έχει ως ακολούθως 

(οι εκτάσεις είναι σε χιλιάδες στρέμματα): 

Πεδινές 43,2 22,0% 

Ημιορεινές 123,0 62,7% 

Ορεινές 30,0 15,3% 

 

8.4.  Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

8.4.1 .  Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Το 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. Τα 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 <12%. Στις κεκλιμένες δε εκτάσεις έχουν δημιουργηθεί 

αναβαθμίδες με ξηρολιθοδομές ύψους μέχρι και 2 μέτρα. 
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8 .4 .2 .  Γεωλογικά χαρακτηριστικά 

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 Σάμο. 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), των κρητιδικών ασβεστόλιθων 

(επικλυσιγενές κάλυμμα) και της ολιγοκαινικής μολάσσας. 

 

Αναλυτικότερα, οι τρεις στρωματογραφικές ενότητες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

Γνεύσιοι του υποβάθρου 

Οι γνεύσιοι σχηματίζουν το μεταμορφωμένο υπόβαθρο της Πάρου. Στην κεντρική Πάρο 

καλύπτονται από την αμφιβολιτική σειρά. Στην βόρεια και στην δυτική Πάρο 

καλύπτονται,τοπικά, από μάρμαρα της ενότητας του Δρυού. 

 

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 m 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. 

 

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 8.4-2: Γεωλογικός χάρτης περιοχής ενδιαφέροντος 

(Πηγή: «Miocene core complex development and coeval supradetachment basin evolution 

of Paros Greece». Evan Anthony Bargnesi, 2007) 

 

Εικόνα 8.4-3: Υδρολιθολογικός χάρτης περιοχής ενδιαφέροντος 

(Πηγή: Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος, ΥΠΕΚΑ) 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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8.4.3 .  Σεισμικότητα 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (όπως τροποποιήθηκε με Φ.Ε.Κ. 

781/Β/16-6-03 και Φ.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.   

 

Εικόνα 8.4-3: Τα όρια των σεισμογενών περιοχών στον Ελλαδικό χώρο  

( Πηγή: Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός) 
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8.5.  ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

8.5.1 .  Γενικά στοιχεία 

1) Χερσαία οικοσυστήματα 

Σύμφωνα με το ΓΠΣ σε 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. Τα είδη των αμμονιτρόφιλων φυτοκοινωνιών έχουν ευρεία εξάπλωση και είναι 

προσαρμοσμένα σε αντίξοες οικολογικές συνθήκες. Από φυτοκοινωνιολογική άποψη οι 

φυτοκοινωνίες αυτές ανήκουν στην κλάση Cakiletea maritimae και χαρακτηρίζονται από μικρό 

αριθμό ειδών, όπως τα: Cakile maritima, Echium arenarium, Eryngium maritimum, Euphorbia 

peplis, Matthiola tricuspidata, Polygonum maritimum, Salsola kali, Silene colorata, Silene 

sartorii κ.ά. Οι αμμονιτρόφιλες κοινότητες αντιστοιχούν στον τύπο οικοτόπου με κωδικό 1210.  

Σε θέσεις εκτεθειμένες στον άνεμο, που απέχουν περισσότερο από τη θάλασσα και έχουν 

μεγαλύτερο ύψος, απαντώνται οι αμμόφιλες φυτοκοινωνίες, που χαρακτηρίζονται από την 

παρουσία πολυετών ειδών, οι συστάδες των οποίων συγκρατούν την άμμο και σταθεροποιούν 

την ακτογραμμή. Τέτοια είδη είναι ο Elymus farctus και η Ammophila arenaria. Από 

φυτοκοινωνιολογική άποψη οι αμμόφιλες φυτοκοινωνίες ανήκουν στη συνένωση Agropyrion 

juncei της κλάσης Ammophiletea, αντιστοιχούν δε στον τύπο οικοτόπου με κωδικό 2110. 

Άλλα είδη που εμφανίζονται σε τέτοιες θέσεις είναι τα: Eryngium maritimum, Euphorbia 

paralias, Medicago litoralis, Medicago marina, Otanthus maritimus, Pancratium maritimum, 

Pseudorlaya pumila, Silene sartorii, Vulpia fasciculata.  

Ιδιαίτερη κατηγορία αμμόφιλης βλάστησης αποτελούν τα φρύγανα, που σχηματίζονται σε 

επίπεδες θέσεις πίσω από τις αμμοθίνες και τα οποία χαρακτηρίζονται από την παρουσία του 

αγκαθωτού θάμνου Centaurea spinosa. Οι φυτοκοινωνίες αυτές σχηματίζονται σε 

περισσότερο συμπαγή και σταθερά αμμώδη και χαλικώδη υποστρώματα, ως μεταβατικές 

ζώνες από τα αμμοθινικά συστήματα προς τους άλλους τύπους φρυγάνων σε εσωτερικότερες 

θέσεις. Από φυτοκοινωνιολογική άποψη φαίνεται πως ανήκουν στη συνένωση Agropyrion 

juncei και αντιστοιχούν στον τύπο οικοτόπου με κωδικό 2260.     

Οι παράκτιες φυτοκοινότητες με Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa αντιστοιχούν στον 

τύπο οικοτόπου με κωδικό 2250 και συγκαταλλέγονται μεταξύ των σπανιότερων στο Αιγαίο. 

Πρόκειται για οικότοπο σπάνιο, υψηλής προτεραιότητας. Τις τελευταίες δεκαετίες ο οικότοπος 

αυτός έχει υποστεί μεγάλη μείωση της έκτασής του και έντονη διάσπαση σε όλο το Αιγαίο και 

απειλείται άμεσα με περαιτέρω υποβάθμιση. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένες θέσεις 

έχουν απομείνει μόνο υπολείμματα που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο υποχώρησης.  

Στην Πάρο βιβλιογραφικές αναφορές για την παρουσία της Juniperus oxycedrus ssp. 

macrocarpa υπάρχουν από τις παραλίες Σάντα Μαρία και Αλυκή, την παραλία Μώλο στον 

Όρμο Κέφαλο και από κάποιες νησίδες στα ΒΑ του νησιού.  

Τόσο οι αμμονιτρόφιλες, όσο και οι αμμόφιλες φυτοκοινωνίες διατρέχουν κίνδυνο από τις 

τουριστικές δραστηριότητες, τον καθαρισμό των ακτών με μηχανικά μέσα, την ποδοπάτηση ή 

την εκρίζωση των ειδών, την επέκταση των κτισμάτων ή των καλλιεργειών μέχρι την ακτή, τη 

διαπλάτυνση και τη διάνοιξη δρόμων, την οδήγηση στην ακτή, τις αμμοληψίες κ.ά. 
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Οι βραχοαλόφιλες φυτοκοινωνίες απαντούν σε βραχώδεις σχηματισμούς με μικρές ή μεγάλες 

κλίσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλή αλατότητα, που τις καθιστά εχθρικές για τα 

περισσότερα φυτικά είδηΟι βραχοαλόφιλες φυτοκοινωνίες σχηματίζονται σε ακτές με κλίση, 

που μπορεί να φτάνει μέχρι και το 100%, ενώ η κάλυψη από φυτά είναι μικρή και σπάνια 

ξεπερνά το 50%. Χαρακτηρίζονται από την παρουσία βραχοαλόφιλων φυτικών taxa, όπως: 

Catapodium marinum, Crithmum maritimum, Frankenia hirsuta, Limonium graecum, 

Limonium virgatum, Lotus cytisoides, Malcolmia flexuosa subsp. naxensis, Sedum litoreum και 

Silene sedoides. Οι βραχοαλόφιλες φυτοκινωνίες ανήκουν στην κλάση Crithmo-Limonietea και 

αντιστοιχούν στον τύπο οικοτόπου με κωδικό 1240.     

Οι κοινότητες της υποπαραλιακής ζώνης νησίδων γύρω από την Πάρο (Μαυρονήσι, 

Γαϊδουρονήσι, Βιόκαστρο, Μακρονήσι, Γλαροπούντα, Τούρνα κ.ά.) αντιστοιχούν στον τύπο 

οικοτόπου με κωδικό 1260 και αποτελούν πολύτιμο και μοναδικό στοιχείο της βιοποικιλότητας 

του Αιγαίου. Καταλαμβάνουν τη ζώνη μετά την αλονιτρόφιλη βλάστηση των παράκτιων 

βράχων και πριν την εσωτερική ζώνη που δεν δέχεται την επίδραση του ψεκασμού. Συχνά 

πρόκειται για μικτές κοινότητες αλοφυτικών ειδών και ειδών των φρυγάνων και των 

θαμνώνων ή χασμοφυτικών ειδών. Αποτελούν ενδιαίτημα ειδών ενδημικών ή σπάνιων στην 

Ελλάδα, που εξειδικεύονται σε ανάλογους βιοτόπους και μάλιστα ειδών που απαντούν 

αποκλειστικά ή κυρίως σε νησίδες. Τα αλοφυτικά λιβάδια της υποπαραλιακής ζώνης 

αποτελούν κύριο βιότοπο της Silene holzmannii (είδους του Παραρτήματος II της οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ). Μεταξύ των σημαντικών ειδών της ζώνης αυτής είναι τα: Anthemis scopulorum, 

Atriplex recurva, Convolvulus oleifolius, Lavatera arborea, Trigonella rechingeri.  

Σε παράκτιους υγρότοπους με μικρές κλίσεις το θαλασσινό νερό ανέρχεται και κατακλύζει 

σημαντικές εκτάσεις επηρεάζοντας τα εδάφη. Η βλάστηση που σχηματίζεται σε αυτές τις 

θέσεις χαρακτηρίζεται από την παρουσία αλοφύτων. Τέτοιοι υγρότοποι στην Πάρο κατά κύριο 

λόγο σχηματίζονται κοντά στην Παροικιά (Κρωτήρι και Κριός), στην παραλία Λίμνες Δ. της 

Νάουσας, στην παραλία Μώλος (Όρμος Κέφαλος), στην παραλία Κάμπος και στην παραλία 

Χρυσή Ακτή. Σε εδάφη υγρά με αυξημένη περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο, που δεν 

κατακλύζονται για μεγάλες χρονικές περιόδους σχηματίζονται φυτοκοινωνίες, που 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία πολυετών αλοφύτων. Τα είδη που συμμετέχουν συνήθως 

στις φυτοκοινωνίες αυτές είναι τα: Aeluropus litoralis, Arthrocnemum macrostachyum, 

Atriplex portulacoides, Sarcocornia fruticosa, S. perennis. Συχνή είναι και η συμμετοχή ειδών 

των αλμυρών λιβαδιών, καθώς και ετήσιων αλόφιλων ειδών όπως τα: Centaurium spicatum, 

Juncus subulatus, Hordeum marinum, Hymenolobus procumbens, Limonium narbonense, 

Plantago weldenii, Polypogon monspeliensis, Spergularia salina κ.ά. Οι φυτοκοινωνίες αυτές 

ανήκουν στην κλάση Salicornietea fruticosae και αντιστοιχούν στον τύπο οικοτόπου με 

κωδικό 1420.  

Γύρω από τις αλόφιλες φυτοκοινωνίες, στη ζώνη μετάβασης προς άλλους οικότοπους, 

σχηματίζονται λιβάδια, που χαρακτηρίζονται κυρίως από την κυριαρχία πολυετών ειδών του 

γένους Juncus. Από οικολογική άποψη, οι φυτοκοινότητες αυτές αποτελούν λειτουργικό 

τμήμα των παράκτιων υγροτοπικών οικοσυστημάτων και έχουν μεγάλη σημασία για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας παρόλο που δεν χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενδημικών 

ή σπάνιων φυτικών ειδών. Χαρακτηριστικά είδη αυτών των φυτοκοινωνιών είναι τα: 

Aeluropus litoralis, Atriplex portulacoides, Carex divisa, Elymus elongatus, Juncus acutus, J. 

heldreichianus, J. maritimus, J. subulatus, Limonium narbonense. Συμμετέχουν επίσης 

διάφορα άλλα αλόφιλα και νιτροαλόφιλα είδη, όπως: Cressa cretica, Hordeum marinum, 

Parapholis incurva, Polypogon maritimus, Triglochin bulbosa, ενώ μπορεί να συμμετέχουν και 

είδη των υγρών λιβαδιών και των καλαμώνων. Από συνταξινομική άποψη οι φυτοκοινωνίες 

αυτές ανήκουν στην κλάση Juncetea maritimi και αντιστοιχούν στον τύπο οικοτόπου με 
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κωδικό 1410. Οι κίνδυνοι, που διατρέχουν οι αλόφιλες φυτοκοινωνίες, προέρχονται κυρίως 

από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να αλλοιώσουν την ποιότητα των 

υδάτων και των εδαφών και να καταστρέψουν τα ενδιαιτήματά τους.  

Πολύ σημαντική από φυτοκοινωνιολογική άποψη είναι η παρουσία στην Πάρο φυτοκοινωνιών 

της κλάσης Isoeto-Nanojuncetea και αντιστοιχούν στον οικότοπο προτεραιότητας με κωδικό 

3170. Οι φυτονοικωνίες αυτές σχηματίζονται σε εποχιακά τέλματα τα οποία βρίσκονται 

διάσπαρτα στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νησιού. Η μεγάλη οικολογική τους σημασία 

έγκειται στη συμμετοχή πολύ αξιόλογων φυτικών taxa που χαρακτηρίζονται από 

διακεκομμένες περιοχές γεωγραφικής εξάπλωσης. Πρόκειται για ετήσια φυτικά taxa μικρού 

μεγέθους, πολλά από τα οποία έχουν δυτικοευρωπαϊκή ή δυτικομεσογειακή προέλευση και οι 

εμφανίσεις τους στον ελληνικό χώρο είναι σπάνιες και σποραδικές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα 

είδη: Isoetes duriei, Isoetes histrix, Isolepis cernua, Juncus bufonius, J. capitatus, Lotus 

conimbricensis και Lythrum hyssopifolia. Ο οικότοπος εξαρτάται από το τη διατήρηση της 

υδρολογικής κατάστασης των περιοχών όπου αναπτύσσεται και είναι ευπαθής στη ρύπανση 

του νερού, την  επέκταση των καλλιεργειών, τις αποξηράνσεις, την εναπόθεση απορριμμάτων 

κ.ά. 

Οι καλαμώνες αντιστοιχούν στον τύπο οικοτόπου με κωδικό 72Α0 και ανήκουν στην κλάση 

Phragmito-Magnocaricetea. Πρόκειται για οικότοπο με ευρεία εξάπλωση και συχνή παρουσία 

στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην περιοχή του Αιγαίου. Οι καλαμώνες χαρακτηρίζονται από 

την παρουσία λίγων και κοινών ειδών με κυρίαρχο το Phragmites australis (νεροκάλαμο). 

Στην Πάρο, οι καλαμώνες αποτελούν το βιότοπο της πεταλούδας Calimorpha quadripunctata 

(είδος του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). 

Οι θαμνώνες του είδους Juniperus phoenicea συνήθως σχηματίζουν «μωσαϊκά» βλάστησης με 

θεροφυτική ή φρυγανική βλάστηση, ενώ οι πυκνές συστάδες με πολλούς και ψηλούς θάμνους 

είναι μάλλον σπάνιες. Από οικολογική άποψη, είναι σημαντικοί αφ' ενός για την προσφορά 

ενδιαιτήματος (σε πανίδα και χλωρίδα) και αφ' ετέρου για τη διατήρηση της ποιότητας του 

εδάφους (προστασία από τη διάβρωση). Η σημασία τους για τη βιοποικιλότητα σε επίπεδο 

ειδών, κοινοτήτων και τοπίου είναι μεγάλη καθώς χαρακτηρίζονται συνήθως από υψηλή 

χλωριδική ποικιλότητα με τη συμμετοχή πολλών ποωδών φυτών. Η Juniperus phoenicea έχει 

τη δυνατότητα να αναπτύσσεται σε μεγάλο εύρος κλιματικών και εδαφικών συνθηκών. Το 

χαμηλό ύψος των θαμνώνων σε ορισμένες περιοχές οφείλεται στις αντίξοες φυσικές 

συνθήκες, αλλά σε άλλες είναι αποτέλεσμα των ανθρωπογενών επιδράσεων. Η J. phoenicea 

είναι ανθεκτική στη βόσκηση και η ήπια βόσκηση δεν έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις 

στη χλωριδική σύνθεση και στη δομή των κοινοτήτων. Επιπρόσθετη απειλή σε παράκτιες 

θέσεις αποτελεί η τουριστική αξιοποίηση. Οι θαμνώνες αυτοί αντιστοιχούν στον τύπο 

οικοτόπου με κωδικό 5212. 

Τα φρύγανα δηλαδή οι θαμνώνες στους οποίους κυριαρχούν μικρού μεγέθους και 

χαρακτηριστικού συνήθως σχήματος αγκαθωτοί ή αρωματικοί θάμνοι, αντιστοιχούν στον τύπο 

οικοτόπου με κωδικό 5420, ενώ από συνταξινομική άποψη εντάσσονται στην κλάση Cisto-

Micromerietea. Στην Πάρο, όπως και στο σύνολο των Κυκλάδων, αποτελούν τον κυρίαρχο 

τύπο βλάστησης. Οι φρυγανικές κοινότητες απαντούν σε μεγάλο εύρος οικολογικών 

συνθηκών και είναι προσαρμοσμένες τόσο στις αντίξοες συνθήκες (ξηρασία, άνεμος, φτωχά 

εδάφη) όσο και στην ήπια βόσκηση. Ωστόσο, η βόσκηση επηρεάζει τις κοινότητες αυτές κατ’ 

αρχάς αλλοιώνοντας τη χλωριδική τους σύνθεση (επικρατούν είδη ανθεκτικά στη βόσκηση, 

υποβαθμίζεται η ποικιλότητα της ποώδους στρώσης) και τελικά, οδηγεί σε οριακά χαμηλή 

κάλυψη (<30-40 %) των θαμνωδών ειδών.  
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Ο τύπος οικοτόπου με κωδικό 8217 «Χασμοφυτική βλάστηση ασβεστολιθικών πρανών της 

Ελλάδας-Βράχια του Αιγαίου» αποτελεί τον ευρύτερα διαδεδομένο και με τη μεγαλύτερη 

ποικιλότητα τύπο χασμοφυτικής βλάστησης στο Αιγαίο. Χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρό 

ποσοστό φυτοκάλυψης και σχετικά μικρό αριθμό ειδών που είναι προσαρμοσμένα στις 

συνθήκες του βιοτόπου αυτού. Αποτελεί το μοναδικό ή βασικό ενδιαίτημα σπάνιων και 

ενδημικών ειδών. Τα περισσότερα ενδημικά είδη του Αιγαίου είναι χασμόφυτα που 

αναπτύσσονται σε ασβεστολιθικούς βράχους. Στην Πάρο σε ανάλογες θέσεις στον ορεινό 

όγκο στο κέντρο του νησιού εντοπίζεται το ενδημικό είδος των Κυκλάδων Centaurea 

oliveriana.  

Σε διάκενα άλλων τύπων βλάστησης (θαμνώνες και φρύγανα) σχηματίζεται ένας τύπος 

βλάστησης, στον οποίο κυριαρχούν τα θερόφυτα δηλαδή τα ετήσια ποώδη φυτά. Η λιβαδική 

αυτή βλάστηση έχει πυκνή κάλυψη και αναπτύσσεται σε μικρές επιφάνειες, σε επίπεδες θέσεις 

ή θέσεις με ήπιες ως επί το πλείστον κλίσεις. Τα λιβάδια αυτά είναι πλούσια σε αριθμό ειδών, 

τα περισσότερα από τα οποία είναι μεν κοινά, ωστόσο πολλά από αυτά δεν συμμετέχουν σε 

τύπους βλάστησης με κλειστή δομή, όπου το φως αποτελεί σημαντικό περιοριστικό 

παράγοντα. Από φυτοκοινωνιολογική άποψη αυτές οι λιβαδικές κοινότητες ανήκουν στην 

κλάση Thero-Brachypodietea και αντιστοιχούν στον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας με 

κωδικό 6220.  

 

2) Χλωρίδα – Ενδημικά, Απειλούμενα, Σπάνια & Προστατευόμενα Φυτικά taxa της Πάρου 

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση [Raus (1996)] που αφορά την Πάρο, την Αντίπαρο και 

μεγάλο αριθμό μικρότερων νησίδων, η χλωρίδα της Πάρου περιλαμβάνει 843 taxa 

Πτεριδοφύτων και Σπερματοφύτων.   Από τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία για τη χλωρίδα 

της Πάρου προκύπτει ότι 61 είδη και υποείδη φυτών είναι ενδημικά, σπάνια, απειλούμενα ή 

προστατευόμενα. Μεταξύ αυτών υπάρχουν 8 taxa ενδημικά των Κυκλάδων (Allium luteolum, 

Campanula heterophylla, Centaurea oliveriana, Centaurea laconica subsp. lineariloba, Muscari 

cycladicum subsp. subsessilis, Muscari pulchellum subsp. clepsydroides, Nigella degenii subsp. 

degenii, Onopordum caulescens subsp. caulescens), 24 ελληνικά ενδημικά, 1 (Silene 

holzmannii) που περιλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων (The Red Data Book of rare 

and threatened plants of Greece, Phitos et al. 1995) και το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ, 18 προστατευόμενα από τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Κινδυνευόντων 

Ειδών (CITES), 21 προστατευόμενα από το Προεδρικό Διάταγμα 67/81, 2 προστατευόμενα 

από τη Σύμβαση της Βέρνης και 16 που περιλαμβάνονται στους Καταλόγους του WCMC 

(World Conservation Monitoring Center) για την Ελλάδα. Τρία από τα taxa του παρακάτω 

πίνακα αναφέρονται μόνο από μικρές νησίδες γύρω από την Πάρο. Πρόκειται για τα: Anthemis 

scopulorum, Silene holzmannii και Trigonella rechingeri. 

Πίνακας 8-20: Κατάσταση διατήρησης και καθεστώς προστασίας των ενδημικών, σπανίων 

και απειλουμένων φυτών της Πάρου (Πηγή: ΓΠΣ) 

Taxon Endem RDB CITES 
WCMC 

GR 

ΠΔ 

67/81 
ΒΕRΝ 

DIR 

92/43 

Aegilops umbellulata - - - R - - - 

Aethionema saxatile subsp. creticum + - - - - - - 

Allium luteolum + - - R + - - 

Anacamptis pyramidalis - - + - - - - 

Anchusa sartorii + - - R + - - 

Anthemis scopulorum + - - - - - - 

Anthemis werneri ssp. werneri + - - (I) + - - 

Arenaria aegaea + - - - - - - 
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Taxon Endem RDB CITES 
WCMC 

GR 

ΠΔ 

67/81 
ΒΕRΝ 

DIR 

92/43 

Atriplex recurva + - - - - - - 

Bellevalia hyacinthoides + - - - - - - 

Beta vulgaris ssp. adanensis - - - - - + - 

Bupleurum euboeum - - - - + - - 

Campanula heterophylla + - - R + - - 

Carthamus leucocaulos + - - - - - - 

Centaurea laconica ssp. lineariloba + - - - - - - 

Centaurea oliveriana + - - R - - - 

Centaurea raphanina ssp. mixta + - - - - - - 

Crepis hellenica ssp. hellenica + - - - - - - 

Crepis hellenica ssp. insularis + - - - - - - 

Crocus cartwrightianus + - - - - - - 

Crocus laevigatus + - - - - - - 

Cyclamen graecum - - + - - - - 

Erysimum hayekii + - - - - - - 

Filago cretensis ssp. cycladum + - - - - - - 

Galium recurvum - - - R + - - 

Helianthemum aegyptiacum - - - - + - - 

Hymenolobus procumbens - - - I - - - 

Iris unguicularis ssp. carica + - - - - - - 

Leontice leontopetalum ssp. 

leontopetalum 
- - - R - - - 

Muscari cycladicum ssp. subsessilis + - - - - - - 

Muscari pulchellum ssp. clepsydroides + - - - - - - 

Neotinea maculata - - + - - - - 

Nigella doerfleri + - - R - - - 

Nigella fumariifolia - - - R + - - 

Ophrys cretica + - + - + - - 

Ophrys ferrum-equinum - - + - - - - 

Ophrys fleischmannii + - + - + - - 

Ophrys fusca - - + - - - - 

Ophrys heldreichii + - + - + - - 

Ophrys holoserica - - + - - - - 

Ophrys iricolor - - + - - - - 

Ophrys lutea s.l. - - + - - - - 

Ophrys mammosa - - + - - - - 

Ophrys sphegodes - - + - + - - 

Orchis anatolica - - + - + - - 

Orchis collina - - + - - - - 

Orchis papilionacea - - + - - - - 

Papaver argemone ssp. nigrotinctum - - - R + - - 

Phleum exaratum ssp. aegaeum + - - - - - - 

Ranunculus creticus - - - - + - - 

Satureja nervosa - - - R - - - 

Sedum eriocarpum ssp. delicum + - - - - - - 

Serapias lingua - - + - - - - 

Serapias orientalis - - + - - - - 

Silene cythnia + - - R + - - 

Silene holzmannii + V - V + + + 

Silene sartorii + - - - - - - 

Sternbergia lutea - - - - + - - 

Sternbergia sicula - - - - + - - 

Tordylium hirtocarpum - - - - + - - 

Trigonella rechingeri + - - R + - - 

Στον επόμενο πίνακα δίνονται στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση και το βιότοπο των 

σημαντικότερων φυτών της Πάρου. Πρόκειται για 9 συνολικά taxa στα οποία περιλαμβάνονται 
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τα ενδημικά των Κυκλάδων, τα φυτά που περιλαμβάνονται στο Red Data Book (Phitos et al. 

1995) και τα φυτά που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  

Πίνακας 8-21:  Βιότοπος, περίοδος ανθοφορίας και γνωστή εξάπλωση των σημαντικότερων 

φυτικών taxa των Κυκλάδων (Πηγή: ΓΠΣ) 

Taxon Βιότοπος Εξάπλωση 

Allium luteolum Φρύγανα-πετρώδεις θέσεις  Ενδημικό των Κυκλάδων 

Campanula heterophylla σχισμές βράχων Ενδημικό των Κυκλάδων 

Centaurea atropurpurea ασβεστολιθικοί βράχοι Ενδημικό των Κυκλάδων 

Centaurea laconica ssp. lineariloba ξηρές θέσεις, αμμώδεις και πετρώδεις ακτές Ενδημικό των Κυκλάδων 

Muscari cycladicum ssp. subsessilis φρύγανα Ενδημικό των Κυκλάδων 

Muscari pulchellum ssp. 

clepsydroides 
λιβάδια, παράκτια φρύγανα Ενδημικό των Κυκλάδων 

Nigella degenii ssp. degenii φρύγανα, πετρώδεις ακτές, άκρες δρόμων Ενδημικό των Κυκλάδων 

Onopordum caulescens ssp. 

caulescens 
ξηρές χέρσες θέσεις Ενδημικό των Κυκλάδων 

Silene holzmannii 
πετρώδεις και βραχώδεις  

παράκτιες θέσεις μικρών νησίδων 

Ενδημικό μικρών νησιών του 

Αργοσαρωνικού & Νοτίου Αιγαίου 

 

3) Θαλάσσια Παράκτια Βλάστηση & Χλωρίδα 

Τα 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. Η 

μοναδική μελέτη που αφορά στη θαλάσσια περιοχή της Πάρου είναι των Nizamuddin & 

Lehnberg (1970), οι οποίοι περιγράφουν τα εξής είδη μακροφυκών στον κόλπο της Νάουσας: 

Chaetomorpha aerea, Halopteris scoparia, Jania rubens Liagora viscida και Ulva lactuca. 

Ωστόσο, μελέτες συμβάλλουν στη γνώση των θαλάσσιων φυκών στην ευρύτερη περιοχή των 

Κυκλάδων (Athansiadis, 1987; Παναγιωτίδης & Διαπούλης, 1985; Παναγιωτίδης, 1984; Τσέκος 

et al. 1982; Κουσούρης, 1976; Διαννελίδης, 1949; Politis, 1937; Politis, 1930).  

Τα θαλάσσια φύκη που έχουν αναφερθεί στις Κυκλάδες συγκεντρώνονται στον Πίνακα που 

ακολουθεί και υπογραμμίζονται τα είδη που απαντώνται σε ενδιαιτήματα θαλάσσιων 

φανερόγαμων. Τα υποθαλάσσια λιβάδια φανερόγαμων αποτελούν κατά βάση αξιόλογες 

περιοχές για την θαλάσσια βιοποικιλότητα και ο προσδιορισμός της χωρικής κατανομής των 

λειμώνων που σχηματίζουν αποτελεί σημαντικό στοιχείο. 

 

Πίνακας 8-22: Φύκη που έχουν αναφερθεί στις Κυκλάδες (Πηγή: ΓΠΣ) 

Cyanophyceae Chlorophyceae Phaeophyceae Rhodophyceae 

Calothrix confervicola Acetabularia mediterranea Cystoseira abrotanifolia Amphiroa rigida 

Calothrix crustacea Anadyomene stellata Cystoseira amentacea Botryocladia botryoides 

Lyngbya sp. Bryopsis adriatica Cystoseira barbata Choreonema thureti 

Mastigocoleus testarum Bryopsis disticha Cystoseira crinita Constantinea reniformis 

Oscillatoria subsalsa Caulerpa prolifera Cystoseira Erica marina Corallina granifera 

Plectonema battersii Chaetomorpha aerea Cystoseira montagnei Corallina officinalis 

Rivularia mesenterica Chaetomorpha chlorotica Dictyopteris membranacea Dasya rigidula 

Rivularia polyotis Chaetomorpha linum Dictyota dichotoma Dipterosiphonia rigens 

 Cladophora albida Dilophus spiralis Fauchea repens 

 Cladophora cornea Ectocarpus confervoides Herposiphonia tenella 

 Cladophora glomerata Halopteris scoparia Hypnae musciformis 

 Cladophora pellucida Myrionema stragulans Jania rubens 

 Cladophora prolifera Nemacystus ramulosus Laurencia gelatinosa 

 Cladophora repens Padina pavonia Laurencia paniculata 
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Cyanophyceae Chlorophyceae Phaeophyceae Rhodophyceae 

 Cladophora utriculosa Sargassum hornschuchii Laurencia papillosa 

 Codium bursa Sargassum linifolium Liagora viscida 

 Codium tomentosum Sphacelaria filicina Lithophyllum expansum 

 Dasycladus clavaeformis Sphacelaria tribuloides Lithothamnion crassum 

 Enteromorpha compressa Stilophora rhizodes Lithothamnion fasciculatum 

 Enteromorpha intestinales Zanardinia prototypus Lithothamnion fruticulosum 

 Halimeda tuna  Melobesia cystosirae 

 Microdictyon umbilicatum  Melobesia farinosa 

 Palmophyllum crassum  Peyssonnelia squamaria 

 Udotea petiolata  Phyllophora nervosa 

 Ulva lactuca  Polysiphonia subulifera 

 Valonia utricularis  Pterocladia capillacea 

   Rhizophylis squamariae 

   Rytiphlοea tinctoria 

   Spyridia filamentosa 

   Vidalia volubilis 

Οι λειμώνες φανερόγαμων ορίζονται ως τύπος οικοτόπου προτεραιότητας στην Σύμβαση 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). Το ενδημικό φανερόγαμο Posidonia oceanica αποτελεί ένα από τα 48 είδη 

θαλάσσιων φυτών της Μεσογείου που θεωρούνται ως απειλούμενα.  

Στις ελληνικές ακτές απαντώνται 3 γένη της οικογένειας Potamogetonaceae (Posidonia, 

Zostera και Cymodocea) και το γένος Halophila της οικογένειας Hydrocharidaceae των 

θαλάσσιων αγγειόσπερμων. Τα υποθαλάσσια λιβάδια αποτελούν σημαντικά ενδιαιτήματα, 

παράγοντες εντούτοις όπως η θαλάσσια ρύπανση, τα παράκτια έργα, οι αλιευτικές και 

τουριστικές δραστηριότητες συντελούν σημαντικά στην σταδιακή υποβάθμιση αυτών. 

Η παρουσία των λειμώνων P.oceanica είναι εκτενής στην παράκτια ζώνη της Ελλάδος. 

Ωστόσο, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση και τη συνολική έκταση των υποθαλάσσιων 

λιβαδιών είναι περιορισμένες καθώς έχει πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση αυτών σε κλίμακα 

1:10.000 μόνο για 65 τοποθεσίες που έχουν προταθεί να συμπεριληφθούν στο δίκτυο Natura 

2000 (Panayotides, 2002). 

Η χαρτογράφηση των θαλάσσιων οικοτόπων πραγματοποιείται με άμεση παρατήρηση από 

δύτες ή με έμμεσους τρόπους όπως η λήψη και επεξεργασία εικόνων. Επειδή οι 

βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με τους λειμώνες φανερόγαμων της Πάρου υπήρξαν 

περιορισμένες, στην παρούσα μελέτη η χρήση δορυφορικών εικόνων αποτέλεσε χρήσιμο 

εργαλείο προκειμένου να προσδιοριστούν περιοχές όπου η παρουσία λιβαδιών φανερόγαμων 

είναι πιθανή. 

Σύμφωνα με το ΓΠΣ στον κόλπο Παροικιάς, το στενό Πάρου - Αντιπάρου, την Αλυκή, την 

Χρυσή ακτή και την Νέα Χρυσή Ακτή η παρουσία υποθαλάσσιων λιβαδιών Posidonia oceanica 

υποδεικνύεται από τις δορυφορικές και επιβεβαιώνεται από παρατηρήσεις πεδίου. Όπως 

φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί στην περιοχή της επέκτασης του προσήνεμου μόλου 

όσο και στο βραχώδη πυθμένα του παραλιακού κρηπιδώματος δεν υπάρχουν λιβάδια 

Ποσειδωνίας. 



«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου» Rev. 0 

 

ΔΔααννάάηη  ΚΚ..  ΣΣοοφφιιααδδέέλληη – Πολιτικός Μηχανικός    Σελίδα | 162 

Εικόνα 8.5-1: Όριο λιβαδιού ποσειδωνίας στον κόλπο της Αλυκής 

 

 

4) 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.  Αναλυτικά: 

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 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 ΝΑΤURA 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. Στενοενδημικά 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  
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5. Στα 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. Στο νησί αναφέρονται επίσης νερόφιδα (Natrix natrix) 

και νεροχελώνες (Mauremys caspica) που εντοπίζονται αποκλειστικά στους μικρούς 

υγροτόπους του νησιού. Στην Πάρο υπάρχουν επίσης και χερσαίες χελώνες (Testudo 

marginata) 

Στα 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 «Σημαντική περιοχή για τα Πουλιά» (http: www.birdlife.org). Οι σπάνιοι 

αιγαιόγλαροι (Larus audouinii) εντοπίζονται επίσης στην περιοχή ενώ ένα ζευγάρι αετού 

Hieraaetus fasciatus αναπαράγεται πιθανόν στην ενδοχώρα της Πάρου. 

 

8.5.2 .  Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

Βλ. Κεφ. 5.1.2. 

 

8.5.3 .  Δάση και δασικές εκτάσεις 

Βλ. Κεφ. 5.1.3 

 

8.5.4 .  Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές 

Βλ. Κεφ. 5.1.2. 

 

 

8.6.  Ανθρωπογενές περιβάλλον 

8.6.1 .  Χωροταξικός σχεδιασμός - Χρήσεις γης 

Σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο Κεφ. 5.1.1 και το ΓΠΣ η άμεση περιοχή μελέτης (ακτίνα 

250m) ανήκει στην Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης 1 (Π.Ε.Π.Δ. 1) - 

«Ευρύτερη Παράκτια Ζώνη». 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης (ακτίνα 1Km) ανήκουν εμπίπτουν επίσης οι χρήσεις, 

Πολεοδομικό κέντρο - Τοπικό κέντρο - Κεντρικές λειτουργίες (όπισθεν της παράκτιας ζώνης) 

και ακολουθεί η Γενική κατοικία. 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εμπίπτει επίσης η Περιοχή Ειδικής Προστασίας 2 (Π.Ε.Π. 2) 

«Παράκτιοι Υδροβιότοποι» λόγω της ύπαρξης των υγροβιότοπων Y422PAR003 και 

Y422PAR012. 

Στην Π.Ε.Π.Δ. 1 - «Ευρύτερη Παράκτια Ζώνη» όπου εντοπίζεται το έργο οι μη επιτρεπόμενες 

χρήσεις είναι: 

 πολυκαταστήματα & υπεραγορές 

 βιομηχανικές & βιοτεχνικές εγκαταστάσεις μέσης & υψηλής όχλησης 

 campings (πλην υφισταμένων) 

http://www.birdlife.org/
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 χώροι απόρριψης ή καύσης σκουπιδιών 

 λατομεία αδρανών υλικών (πλην νομίμως υφισταμένων έως την έγκριση του παρόντος 

ΓΠΣ) και εν γένει επιφανειακή εξόρρυξη 

 κτηνοτροφικές μονάδες άνω των 10 ισοδύναμων ζώων όσον αφορά βοοειδή και άνω των 2 

ισοδύναμων ζώων όσον αφορά αιγοπρόβατα, πτηνοτροφικές μονάδες 

 δεξαμενές καυσίμων. Εξαιρούνται οι υφιστάμενες δεξαμενές καυσίμων της ΔΕΗ. 

 πρατήρια βενζίνης - υγραερίου / πλυντήρια αυτοκινήτων πλην αυτών κατά μήκος του 

επαρχιακού οδικού δικτύου 

 ξενοδοχεία άνω των 120 κλινών, οιασδήποτε κατηγορίας (βλ. παρακάτω υποσημείωση 20) 

 εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς (εξαιρείται ακτίνα 200 m πέριξ του υφιστάμενου 

και προβλεπόμενου αεροδρομίου) 

 κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) με εξαίρεση την περίπτωση των τουριστικών 

καταλυμάτων και μόνον εφόσον απαιτείται από το ισχύον αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο. 

 κέντρα διασκέδασης 

 

Ενώ επιτρεπόμενες χρήσεις είναι: 

 κατοικία 

 ξενοδοχεία και ξενώνες κάτω των 120 κλινών, κατηγορίας Α & ΑΑ (4 & 5) και 

ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα μόνον 4 και 3 κλειδιών 

 εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

εγκαταστάσεις και αποθήκες γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων  

 κτηνοτροφικές μονάδες μικρότερες των 10 ισοδύναμων ζώων όσον αφορά βοοειδή και 

μικρότερες των 2 ισοδύναμων ζώων όσον αφορά αιγοπρόβατα 

 θερμοκήπια 

 κτίρια κοινωφελών υπηρεσιών  

 αθλητικές εγκαταστάσεις 

 πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

 εγκαταστάσεις υγείας – πρόνοιας  

 συνεδριακά κέντρα 

 εστιατόρια - αναψυκτήρια 

 καταστήματα και γραφεία 

 θρησκευτικοί χώροι & κοιμητήρια 

 γήπεδα στάθμευσης 

 αντλιοστάσια, δεξαμενές, φρεάτια 

 πρατήρια βενζίνης - υγραερίου μόνο κατά μήκος επαρχιακού δικτύου 

 μαρίνες – μώλοι, καταφύγια σκαφών, εμπορικός λιμένας και χερσαίες λιμενικές 

εγκαταστάσεις 

 αερολιμένες 

 

Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται στα 8 στρέμματα. Κατά παρέκκλιση 

θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που είχαν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρ. στις 07-07-

1993. Δεν ισχύει άλλη παρέκκλιση. 
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8 .6 .2 .  Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στον οικισμό Αλυκής (5ου επιπέδου), της Πολεοδομικής Ενότητας και 

Οικιστικής Ενότητας Αγκαιριάς – Αλυκής του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγκαιριάς όπου 

υπάγονται επίσης η Αγκαιριά, ο Άγιος Ιωάννης Τρυπητής, η Ανερατζά, ο Βουτάκος, η 

Γλαρόμπουτα, το Καμάριον, η Μακριά Μύτη, η Μονή Αγίων Θεοδώρων και το Παντερονήσι. 

Γενικά, το Δ.Δ. Αγκαιριάς θεωρείται ένα από τα πιό αραιοκατοικημένα δημοτικά διαμερίσματα 

της Πάρου. 

Ο οικισμός της Αγκαιριά του Δ.Δ. Αγκαιριάς, χαρακτηρίστηκε με το Π.Δ./17-6-88 (ΦΕΚ-

504/Δ/14-7-88) ως παραδοσιακός, στο σύνολο του εντός του ορίου έκτασής του, όπως 

προσδιορίζεται με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η Οικιστική Ενότητα (Ο.Ε.) Αγκαιριάς/Αλυκής, καταλαμβάνει το νότιο τμήμα του νησιού και 

λειτουργεί ως δίδυμος πόλος, με παροχή υπηρεσιών στοιχειώδους εκπαίδευσης / πρόνοιας / 

διοίκησης και κύρια απασχόληση κατοίκων στην γεωργία και στον τουρισμό. Περιλαμβάνει: 

α.   Τους οριοθετημένους οικισμούς Αγκαιριάς - Αλυκής που θα οργανωθούν περαιτέρω 

ως μια πολεοδομική ενότητα με την ένταξη σε σχέδιο της μεταξύ τους και εκτός 

ορίων τους έκτασης.  

β.  Τον οριοθετημένο οικισμό Καμάρι. 

Η Πολεοδομική Ενότητα (Π.Ε.) Αγκαιριάς/Αλυκής: Οργανώνεται σε μία πολεοδομική ενότητα. 

Στο όριο της πολεοδομικής ενότητας περιλαμβάνονται: 

α)  οι οριοθετημένοι οικισμοί Αγκαιριά (παραδοσιακός) και Αλυκή, όπου προτείνεται η χρήση 

της γενικής κατοικίας, 

β)  η ενδιάμεση έκταση που εντάσσεται σε σχέδιο, όπου επίσης ορίζεται ως χρήση η γενική 

κατοικία.  

Προβλέπονται τοπικά πολεοδομικά κέντρα σε Αγκαιριά και Αλυκή. 

Η Αγκαιριά με την Αλυκή είναι οριοθετημένοι οικισμοί με την 8001/7.10.85 (ΦΕΚ 867Δ/86) 

απόφαση Νομάρχη.   

Οι όροι δόμησης τους ακολουθούν τις διατάξεις του Π.Δ. της 24-4/3-5-85 (ΦΕΚ 181Δ). Η 

αρτιότητα οικοπέδου καθορίστηκε στο 1.000 τ.μ. Η Αγκαιριά έχει χαρακτηριστεί ως 

παραδοσιακός οικισμός με το Π.Δ. 17.6.1988 (ΦΕΚ 504Δ) με το οποίο καθορίζονται οι ειδικοί 

όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων. Ο οικισμός χαρακτηρίζεται ως ενδιαφέρον, 

στάσιμος, διάσπαρτος, μικρός. 

 

8.6.3 .  Πολιτιστική κληρονομιά  

Γύρω από τη θέση των προτεινόμενων έργων, σε ακτίνα 1km, δεν εντοπίζεται κάποιος 

αρχαιολογικός χώρος. 

Περισσότερα στοιχεία για τις θέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς στην ευρύτερη περιοχή της 

νήσου Πάρου περιγράφονται ανωτέρω (βλ. Κεφ.5.1.5). 
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8.7.  Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

 

8.7.1 .  Δημογραφικά χαρακτηριστικά και πληθυσμιακή εξέλιξη στην ευρύτερη και στενή 

περιοχή μελέτης (Διαχρονικά Στοιχεία) 

 

1) Δημογραφικά χαρακτηριστικά Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αντιπροσωπεύει το 4% της συνολικής έκτασης της χώρας και 

σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2011), απαριθμεί 309.015 κατοίκους (μόνιμος 

πληθυσμός) δηλαδή ποσοστό, 2,85% του συνολικού πληθυσμού της χώρας και ως εκ τούτου 

κατατάσσεται πληθυσμιακά μόλις στην 11η θέση από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, όπως και 

στη διάρκεια της προηγούμενης 20ετίας. 

Το ποσοστό των αρρένων (50,4%) υπερτερεί αυτού των θηλέων (49,6%) αντίθετα από τους 

μέσους όρους της χώρας, όπου τα θήλεα (51%) επικρατούν των αρρένων (49%). 

Πίνακας 8.7-8-23: Απογραφή 2011 - Μόνιμος Πληθυσμός (Πηγή: ΕΣΥΕ) 

 

 

Κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 1971-2011, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αυξάνει 

συνεχώς τον πληθυσμό της με εντεινόμενους ρυθμούς (10÷17%), εκτός της τελευταίας 

10ετίας (2001-2011) όπου το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού στο σύνολο της Περιφέρειας 

περιορίζεται σε 2,09% όταν όμως κατά την ίδια περίοδο σε επίπεδο χώρας σημειώνεται 

μείωση του πληθυσμού (-1,35%). Ο πρώην Νομός Δωδεκανήσου σημειώνει πληθυσμιακή 

αύξηση 57,82% και ο πρώην Νομός Κυκλάδων 36,65%. 

Η πληθυσμιακή εξέλιξη της Περιφέρειας μεταξύ των ετών 1971–2011 παρουσιάζει μια αύξηση 

της τάξη του 49%, αντίστοιχα η ανάπτυξη των επιμέρους Νομών της για την ίδια περίοδο 

είναι της τάξεως του 36,65% για τις Κυκλάδες και 57,682% για τα Δωδεκάνησα. 

 

 



«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου» Rev. 0 

 

ΔΔααννάάηη  ΚΚ..  ΣΣοοφφιιααδδέέλληη – Πολιτικός Μηχανικός    Σελίδα | 167 

Πίνακας 8.7-8-24: Πληθυσμιακή εξέλιξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

 
Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου 
Κυκλάδες Δωδεκάνησα 

Σύνολο 

Χώρας 

1971 207.385 86.368 121.017 8.768.641 

1981 233.529 88.458 145.071 9.740.417 

% μεταβολή 

1971 – 1981 
12,61 2,42 19,88 11,08 

1991 257.481 94.005 163.476 10.259.900 

% μεταβολή 1981 

- 1991 
10,26 6,27 12,69 5,33 

2001 302.686 112.615 190.071 10.964.020 

% μεταβολή 1991 

- 2001 
17,56 19,80 16,27 6,86 

% μεταβολή 1971 

- 2001 
45,95 30,39 57,06 25,04 

2011 309.015 118.027 190.988 10.816.286 

% μεταβολή  

2001-2011 
2,09% 4,80% 0,48% -1,35% 

% μεταβολή 1971 

- 2011 
49,00% 36,65% 57,82% 23,35% 

 

 

Σχήμα 8-3: Μεταβολή μόνιμου πληθυσμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

και συνόλου της χώρας 

 
Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η μέση ηλικία του μόνιμου πληθυσμού της χώρας ανά 

Περιφέρεια για το 2011 από το οποίο προκύπτει ότι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
εμφανίζεται η μικρότερη μέση ηλικία, ίση με 39,8 έτη. 
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Σχήμα 8-4: Μέση ηλικία μόνιμου πληθυσμού κατά Περιφέρεια 

 
Από τα παραπάνω στοιχεία εξάγεται ότι την τελευταία 20ετία (1991-2011) τα νησιά του 
Νοτίου Αιγαίου αποτελούν πόλο έλξης και προσφιλή τόπο εγκατάστασης για τα νεότερης 

ηλικίας τμήματα του πληθυσμού της χώρας τα οποία μετακινούνται από τα μεγάλα αστικά 

κέντρα προς την περιφέρεια και ειδικότερα σε περιοχές προσανατολισμένες στον πρωτογενή 
τομέα και τον τουρισμό όπως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Η ενίσχυση της πληθυσμιακής βάσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρά την έντονη 
ανισοκατανομή της στα 55 κατοικημένα νησιά σήμερα (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011) συμβάλλει σημαντικά 

στη διαμόρφωση ενός εύρωστου κοινωνικού υποβάθρου, αναγκαίου για τις αναπτυξιακές 
προοπτικές της. 

 

Όσον αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπως αναφέρθει και παραπάνω κατά τη δεκαετία 
2001-2011 παρουσιάζει πληθυσμιακή αύξηση 2,09% αντίθετα με τον πληθυσμός της χώρας ο 

οποίος μειώνεται κατά 1,35%. Επιπρόσθετα, σε επίπεδο των δήμων της Περιφέρειας, έξι 
Δήμοι αυξάνουν τον πληθυσμό τους την ίδια περίοδο με ποσοστά μεγαλύτερα και από τον 

μέσο περιφερειακό, σε 5 Δήμους μειώνεται ο πληθυσμός και στους υπόλοιπους 23 η 

πληθυσμιακή μεταβολή κυμαίνεται μεταξύ του εθνικού και περιφερειακού μέσου όρου.  
Τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση εμφανίζουν οι Δήμοι Χάλκης και Τήλου ακολουθούμενοι 

από τους πολυπληθείς Δήμους Κω και Ρόδου, Μυκόνου και Θήρας. Μείωση εμφανίζουν οι 
Δήμοι Καλυμνίων, Λέρου, Κύθνου, Άνδρου και Σερίφου. 

Το 2011 οι μεγαλύτεροι Δήμοι με κριτήριο το πληθυσμιακό τους μέγεθος, παραμένουν οι: 

Ρόδου, Κω, Σύρου-Ερμούπολης, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Θήρας και Καλυμνίων με 
πληθυσμό μεγαλύτερο των 15.000 κατ. Αντίθετα, οι Δήμοι με το μικρότερο πληθυσμιακό 

μέγεθος είναι οι: Αγαθονησίου, Ανάφης, Σικίνου και Μεγίστης (μικρότερο των 500κατ.) 
Η κλίμακα των πληθυσμιακών μεγεθών των νησιών εμφανίζει πολύ μεγάλα διαστήματα, 

υπερβαίνοντας τις μερικές δεκάδες χιλιάδες κατοίκων. Το νησί της Ρόδου συγκεντρώνει 
(2011) το 43% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας (τάξη μεγέθους 100.000 κατ.) 

ακολουθούμενης από την Κω που υπερβαίνει τους 46.000 κατ. Σχεδόν το 60% του 

πληθυσμού κατοικεί στα δύο αυτά νησιά. Τα 4 επόμενα νησιά στην πληθυσμιακή ιεράρχηση 
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(15.000-25.000 κατ.) συγκεντρώνουν επιπλέον ποσοστό της τάξης του 20% (Σύρος, Νάξος, 
Θήρα και Κάλυμνος). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά εμφανίζουν πολύ υψηλή 
πληθυσμιακή αύξηση γεγονός που ερμηνεύεται από την δυνατότητα απασχόλησης στον 

τουρισμό και την αναπτυξιακή ροπή των αστικών κέντρων τους. 

Επιπρόσθετα, διατηρείται και εντείνεται το φαινόμενο της εποχικής γεωγραφικής 
κινητικότητας λόγω της τουριστικής κίνησης, που πολλαπλασιάζει για μερικούς μήνες το 

χρόνο το πληθυσμιακό δυναμικό του συνόλου σχεδόν των νησιών, μεταμορφώνοντας 
περιοδικά τη δημογραφική φυσιογνωμία και το πληθυσμιακό δυναμικό εν γένει των νησιών 

της. 

 

2) Δημογραφικά χαρακτηριστικά Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, Δημοτικής Ενότητας 

Πάρου, Τοπικής Κοινότητας Αγκαιριάς και Αλυκής 

Για την προσέγγιση των βασικών χαρακτηριστικών του ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος 

(πληθυσμός, απασχόληση) της περιοχής μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία 

της Ε.Σ.Υ.Ε. Στον 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. 

Πίνακας 8.7-8-25: Απογραφή Πληθυσμού/Κατοικιών - Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες)  

(Πηγή: ΕΣΥΕ) 

Επίπεδο 

διοικητικής 

διαίρεσης 

Περιγραφή 

Νόμιμος 

Πληθυσμός 

(δημότες) 2011 

Νόμιμος 

Πληθυσμός 

(δημότες) 2001 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή (%) 

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 14.900 - - 

5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 13.710 12.853 6,6% 

5 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1.190 1.037 14,7% 

6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΟΥΣΗΣ - 3.027  

6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 1.118 981 13,9% 

6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΥΚΩΝ - 764  

6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ - 910  

6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩΣΤΟΥ - 374  

6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΡΟΥ - 5.812  

6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΡΠΗΣΣΗΣ - 984  

Επιπρόσθετα στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται δεδομένα, για τη διαχρονική εξέλιξη του 

μεγέθους του πληθυσμού της Π.Ε. και Δ.Πάρου και της Τ.Κ. Αγκαιριάς σε σχέση με το σύνολο 

του Νομού Κυκλάδων, όπως αυτά τεκμηριώνονται από τα στοιχεία των απογραφών της 

Ε.Σ.Υ.Ε μεταξύ των ετών 1961 και 2011. 

 

Πίνακας 8.7-8-26:Πληθυσμιακή Εξέλιξη της Πάρου και του Δ.Δ. Αγκαιρίας σε σχέση με τον 

Νομό Κυκλάδων(Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε) 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ Δ.ΠΑΡΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(%) 
Δ.Δ.ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
(%) 

Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(%) 

1961 8.461 - 578 - 99.959 - 

1971 7.314 -13,6 545 -5,7 86.337 -13,6 

1981 8.516 16,4 629 15,4 88.560 2,6 

1991 10.140 19,1 792 25,9 94.005 6,1 

2001 12.853 26,8 981 23,9 112.615 19,8 

2011 13.715 6,7 1.118 14,0 117.987 4,8 

 

Από τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων προκύπτουν τα εξής: 



«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου» Rev. 0 

 

ΔΔααννάάηη  ΚΚ..  ΣΣοοφφιιααδδέέλληη – Πολιτικός Μηχανικός    Σελίδα | 170 

 

Κατά την δεκαετία 1961-1971 ο Νομός Κυκλάδων καθώς και ο Δήμος Πάρου μαζί με το 

Δημοτικό Διαμέρισμα Αγκαιριάς εμφάνισαν μειώση του πληθυσμού κατά 13,6% και 5,7% 

αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται κυρίως στις αντίξοες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της 

εποχής κατά την οποία πολλοί κάτοικοι των νήσων, μεταναστεύουν στον Πειραιά και στο 

εξωτερικό. 

Την δεκαετία του 1971-1981 η πτωτική τάση αναστρέφεται και οι πληθυσμοί επανακάμπτουν 

πλήρως στην Πάρο και στην Αγκαιριά με αύξηση της τάξεως 15÷16% ενώ αντίθετα στο 

σύνολο των Κυκλάδων η πληθυσμιακή αύξηση είναι πολύ μικρότερη (2,6%). Όσον αφορά την 

Αλυκή κατά την ιδία περίοδο προκύπτει από στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε, σημαντική πληθυσμιακή 

αύξηση ίση με 81,7%.  

Την δεκαετία του 1981-1991 παρατηρείται γενική αύξηση του πληθυσμού σε σχέση με την 

προηγούμενη δεκαετία, με σχεδόν διπλάσια ποσοστά αύξησης να καταγράφονται στο 

Δ.Δ.Αγκαιριάς και στο Δ.Κυκλάδων (25,9% & 6,1% αντίστοιχα) και περίπου την ίδια αύξηση 

(19.1%) στο Δήμο Πάρου. 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. 

Την δεκαετία του 1991-2001, ο Ν.Κυκλάδων καταγράφει απότομη πληθυσμιακή αύξηση 

(20%) με την οποία υπερβαίνει τον πληθυσμό της απογραφής του 1961. Αντίστοιχα ο 

Δ.Πάρου συνεχίζει να αυξάνει τον πληθυσμό του σε ποσοστό που ξεπερνάει το 26%. Την ίδια 

περίοδο, ο πληθυσμός του Δ.Δ. Αγκαιριάς συνεχίζει να αυξάνει με σταθερό ρυθμό (24%) και 

αντιπροσωπεύει το 7% του συνολικού πληθυσμού της Πάρου. Σημειώνεται επιπλέον ότι ο 

οικισμός Γλαρόμπουτα του Δ.Δ. Αγκαιριάς εμφανίζει για πρώτη φορά πληθυσμό με την 

απογραφή του 2001 και πιθανόν πρόκειται για νέο οικισμό.  

Την τελευταία δεκαετία, 2001-2011, παρατηρείται σημαντική κάμψη στην προηγούμενη 

αύξηση του πληθυσμού με το ποσοστό της πληθυσμιακής αύξησης να διαμορφώνεται ως 

εξής: 14% από 24% στο Δ.Δ. Αγκαιριάς, 6,7% από 26,8% στο Δ.Πάρου και τέλος 4,8% από 

19,8% στο Ν.Κυκλάδων.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στις απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ (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) Εποχιακός Πληθυσμός Δ.Πάρου 

Μια σημαντική παράμετρος στην αναπτυξιακή θεώρηση του Δ.Πάρου αποτελεί ο εποχικός 

πληθυσμός (θερινοί κυρίως μήνες) του νησιού.  

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. 
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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. 

Σύμφωνα με το το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (ΦΕΚ 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. Σε αυτό συναινεί και η συντριπτική 

επικράτηση του κλάδου των ξενοδοχείων και εστιατορίων καθώς και του εμπορίου στο 

σύνολο του τριτογενή τομέα. 

Τα στοιχεία αναφορικά με την τουριστική κίνηση και τις τουριστικές υποδομές προέκυψαν 

από το εγκεκριμένο ΓΠΣ του Δήμου Πάρου. 

Ο λιμένας της Παροικιάς συνιστά την κύρια θαλάσσια «πύλη» του νησιού.  

Το 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. 

Στο 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.  

Πίνακας 8.7-8-27: Μηνιαία Κατανομή Εποχιακού Πληθυσμού (Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001) 

 

Στον ανωτέρω πίνακα παρουσιάζεται η μηνιαία κατανομή του συνολικού (μόνιμου και 

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. Στοιχεία του 2002 αναφέρουν 120.000 

άτομα για την περίοδο 1-15 Αυγούστου και δηλωμένες νόμιμες κλίνες περίπου 130.000. 
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Σύμφωνα με το ΓΠΣ Πάρου Β2 Στάδιο, ο εποχικός πληθυσμός του Δ. Πάρου διαχωρίζεται σε 

α) τουριστικό και β) παραθεριστικό πληθυσμό.  

Ο μεν τουριστικός πληθυσμός αφορά τους επισκέπτες της θερινής κατά κύριο λόγο περιόδου, 

που διαμένουν σε τουριστικά καταλύματα ο δε παραθεριστικός πληθυσμός αφορά τους 

επισκέπτες τόσο κατά τη θερινή περίοδο όσο και στη διάρκεια του έτους (Χριστούγεννα, 

Πάσχα, κλπ.), στην πλειοψηφία τους ημεδαπούς, που διαμένουν σε ιδιόκτητες παραθεριστικές 

κατοικίες. Το άθροισμα τουριστικού και παραθεριστικού πληθυσμού κατά τη θερινή περίοδο, 

οπότε και προσεγγίζουν τη μέγιστη τιμή τους, και του μόνιμου πληθυσμού του νησιού, 

αποτελεί τον πληθυσμό αιχμής του Δήμου Πάρου. 

Η εκτίμηση του τουριστικού πληθυσμού του Δ. Πάρου βασίζεται στον αριθμό τουριστικών 

κλινών που διατίθενται στο νησί, ανεξαρτήτου κατηγορίας ή άδειας από τον Ελληνικό 

Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ): Έτσι, προκύπτει τουριστικός πληθυσμός 24.867 ατόμων για το 

έτος 2001.  

Για τη μελλοντική προβολή του τουριστικού πληθυσμού στο έτος-στόχο 2021, γίνονται 

παραδοχές με βάση τις παρατηρούμενες τάσεις αλλά και τις επιλογές του προτεινόμενου στην 

παρούσα προτύπου οικιστικής ανάπτυξης για το Δήμο Πάρου. Κατά την προσέγγιση αυτή 

εκτιμάται ότι ο τουριστικός πληθυσμός του Δ.Πάρου για το έτος 2021 θα προσεγγίσει τα 

25.501 άτομα, σημειώνοντας μικρή αύξηση 2,5% σε σχέση με το έτος βάσης 2001. 

Η εκτίμηση του παραθεριστικού πληθυσμού του Δ.Πάρου για το έτος βάσης 2001 γίνεται με 

βάση τον αριθμό των εξοχικών κατοικιών που καταγράφονται στο νησί από την Απογραφή 

Κατοικιών 2001 της ΕΣΥΕ και με την παραδοχή ότι ο μέσος αριθμός παραθεριστών ανά 

εξοχική κατοικία προσεγγίζει τα 4 άτομα, εκτιμάται το μέγεθος του παραθεριστικού 

πληθυσμού την περίοδο αιχμής (καλοκαίρι) που προσεγγίζει τα 19.744 άτομα. 

Για την προβολή του μεγέθους του παραθεριστικού πληθυσμού στο έτος 2021, και με βάση 

στοιχεία οικοδομικών αδειών της ΕΣΥΕ και τις επιλογές του προτεινόμενου πρότυπου για την 

οικιστική ανάπτυξη στον Δ.Πάρου εκτιμάται για τον Δ.Πάρου και το 2021 παραθεριστικός 

πληθυσμός της τάξης των 32.087 ατόμων.  

Στη βάση της συνθετικής θεώρησης των παραπάνω, για το σύνολο του Δ.Πάρου εκτιμάται για 

το έτος-στόχο 2021:  

 εποχικός πληθυσμός την περίοδο αιχμής 57.588 άτομα (25.501 τουρίστες + 32.087 

παραθεριστές). 

 συνολικός πληθυσμός αιχμής, 73.284 άτομα, (57.588 εποχικός + 15.696 μόνιμος). 

 

4) Πυραμίδες ηλικιών – Δημογραφικοί δείκτες 

Η κατανομή των ηλικιών του πληθυσμού της Π.Νοτίου Αιγαίου δεν διαφέρει σημαντικά από 

την κατανομή τους στο σύνολο της Χώρας γεγονός που σημαίνει ότι η Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πληθυσμιακής γήρανσης όπως αυτό αποτυπώνεται και 

στη σχετική πυραμίδα ηλικιών της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου σε σχέση με την αντίστοιχη της 

χώρας. 
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Σχήμα 8-5: Πυραµίδα ηλικιών συνόλου χώρας και περιφέρειας Ν.Αιγαίου. Πηγή: (Στρατηγική 

Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 2015) 

 

Από την ανάλυση των επιμέρους δημογραφικών δεικτών προκύπτει ότι το πρόβλημα της 

γήρανσης του πληθυσμού της Π. Ν.Αιγαίου είναι μικρότερο σχέση με το σύνολο της χώρας. 

Ειδικότερα από τον υπολογισμό του δείκτη γήρανσης για την Π. Ν.Αιγαίου προκύπτει ότι κατά 

το έτος 2012 σε 100 παιδιά αντιστοιχούσαν 101.4 ηλικιωμένοι ενώ για τη χώρα η αναλογία 

αυτή ανέρχεται σε 137. Ο δείκτης αυτός αποδεικνύεται μεγαλύτερος για τις γυναίκες 

(αντιστοιχία 109.7 ηλικιωμένων γυναικών σε 100 κορίτσια) ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης 

διάρκειας ζωής των γυναικών καθώς προσχωρούμε από τις μικρότερες στις μεγαλύτερες 

ηλικίες.   

Πράγματι, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 0-14 ετών 105.3 αγόρια αντιστοιχούν σε 100 κορίτσια, 

η αναλογία αυτή αντιστρέφεται προοδευτικά για να φθάσει στην κατηγορία 65 και άνω στην 

αντιστοιχία 90.9 άνδρες σε 100 γυναίκες.   

Το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού έχει άμεση επίπτωση στο δείκτη εξάρτησης που 

υποδηλώνει ότι κατά το ίδιο έτος σε 100 άτομα εργάσιμης ηλικίας αντιστοιχούσαν 49.2 άτομα 

που χαρακτηρίζονται ως οικονομικά εξαρτώμενα (ηλικιωμένοι και παιδιά). 
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Πίνακας 8.7-8-28: Δημογραφικοί δείκτες χώρας και περιφέρειας Ν.Αιγαίου.  

Πηγή: (Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 2015) 

 

 

5) Μορφωτικό Επίπεδο Κατοίκων του Δ.Πάρου 

Ο πληθυσμός ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 

 1η κατηγορία: Απόφοιτους από σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (άτομα με ανώτερο 

εκπαιδευτικό επίπεδο). Περιλαμβάνονται όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών, όσοι έχουν πτυχίο Ανώτατων Σχολών, όσοι έχουν πτυχίο ΤΕΙ, ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ 

ή Ανώτερων σχολών, καθώς και οι φοιτητές των αντίστοιχων σχολών.  

 2η κατηγορία: Απόφοιτους δευτεροβάθμιας, Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου και 

Γυμνασίου),  

 3η κατηγορία: Απόφοιτους στοιχειώδους εκπαίδευσης που γνωρίζουν γραφή και  

 4η κατηγορία: Μη φοιτήσαντες στο σχολείο (αγράμματοι, δηλαδή άτομα που δεν 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση). 

Με βάση την απογραφή του 2001, στο σύνολο του Δ. Πάρου η μεγαλύτερη συγκέντρωση 

πληθυσμού (48,9%) παρατηρείται στην 3η κατηγορία, με τη 2η κατηγορία να εμφανίζει 

αξιόλογη συγκέντρωση πληθυσμού (38,04%), ενώ η 1η κατηγορία παρουσιάζει τη μικρότερη 
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συγκέντρωση (13,06%). Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται τόσο σε επίπεδο Νομού όσο και σε 

επίπεδο Περιφέρειας. 

Ειδικότερα και σε επίπεδο Δ.Δ. παρατηρείται ότι στα Δ.Δ. Κώστου και Λευκών το ποσοστό της 

3ης κατηγορίας ξεπερνά το 60%, ενώ στα υπόλοιπα Δ.Δ. τα ποσοστά της κατηγορίας αυτής 

κυμαίνονται από 43,18% (Δ.Δ. Πάρου) μέχρι 59,5% (Δ.Δ. Μάρπησσας). 

Αντίστοιχα στη 2η κατηγορία (απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και εκείνοι που τελείωσαν τη Γ’ 

Τάξη του Γυμνασίου) παρατηρείται ότι το ποσοστό του πληθυσμού κυμαίνεται από 28,03% 

(Δ.Δ. Λευκών) έως 41,83% (Δ.Δ. Πάρου). Σε αυτή την κατηγορία το ποσοστό των αποφοίτων 

μέσης εκπαίδευσης είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των αποφοίτων Γυμνασίου σε όλα τα 

Δ.Δ.  

Τέλος, η 1η κατηγορία συγκεντρώνει μικρά ποσοστά πληθυσμού με διακύμανση από 6,58% 

(Δ.Δ. Αρχιλόχου) έως 14,99% (Δ.Δ. Πάρου). Από την κατηγορία των ατόμων με ανώτερο 

εκπαιδευτικό επίπεδο τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού εμφανίζουν οι πτυχιούχοι 

ανώτατων σχολών, φτάνοντας στο Δ.Δ. Πάρου το 8,53%. 

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 2001, τόσο για το σύνολο του Δ. 

Πάρου όσο και σε επίπεδο Δημοτικών Διαμερισμάτων, καταγράφεται σχετικά χαμηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Εντούτοις, συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά με τα αντίστοιχα της 

απογραφής του 1991, παρατηρείται εμφανής βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου τόσο για 

το σύνολο του Δήμου όσο και για τα επιμέρους Δημοτικά Διαμερίσματα. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 1991 για το σύνολο του Δ. Πάρου 

καταγράφεται ποσοστό 66,57% του πληθυσμού ηλικίας άνω των 10 ετών με χαμηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης, εκείνοι που δεν τελείωσαν το 

δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και οι αγράμματοι). 

Σε μια προσέγγιση του εκπαιδευτικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου κατά φύλο με βάση 

τα στοιχεία του 2001, σημειώνεται σαφής πλειοψηφία των γυναικών στην κατηγορία χαμηλού 

εκπαιδευτικού επιπέδου, ενώ στις κατηγορίες μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης υπερέχουν οι 

άντρες. 

Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011 που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

στο Δ.Πάρου η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού (39,1%) παρατηρείται στην 2η 

κατηγορία (απόφοιτοι Γυμνασίου-Λυκείου), με τη 3η κατηγορία να εμφανίζει συγκέντρωση 

πληθυσμού (<37,4%), ενώ η 1η κατηγορία παρουσιάζει συγκέντρωση (16,4%).  

Σε σύγκριση με την απογραφή του 2001 παρατηρείται αύξηση κατά 1,0% και 3,5% των 

ποσοστών του πληθυσμού που ακολουθεί μέση (2η κατηγορία) και ανώτερη μόρφωση (3η 

κατηγορία) αντίστοιχα, με παράλληλη μείωση των ποσοστών στις υπόλοιπες δύο κατηγορίες. 
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Πίνακας 8.7-8-29: Μορφωτικό επίπεδο σε ποσοστά στο ∆ήµο Πάρου. Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 2011. 

Πίνακας B06. Απογραφή Πληθυσμού 2011. Μόνιμος Πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαίδευσης 
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4 46268 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΟΥ 14,926 1,741 645 3,447 2,393 3,740 1,897 1,063 

5 4626801 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 13,715 1,646 599 3,179 2,183 3,405 1,722 981 

5 4626802 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1,211 95 46 268 210 335 175 82 

5 4626801 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ (%) 91,9% 12.0% 4.4% 23.2% 15.9% 24.8% 12.6% 7.2% 

 

 

8 .7 .2 .  Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 

 
1) Πρωτογενής Τομέας  

Σε 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. 

Σημειώνεται εδώ ότι το κύριο μέρος της παραγωγής κριθαριού συγκεντρώνεται από την ΕΑΣ 

(Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών) Πάρου και διατίθεται σε άλλα 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. Το 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. Στον 

πίνακα 3.3-1 δίνονται αναλυτικά στοιχεία κατά Δ.Δ του αλιευτικού εξοπλισμού, του 

απασχολούμενου προσωπικού και των ποσοτήτων αλιευμάτων που έγιναν το 1989. 

Τα 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 
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Αμοργό μέχρι Αστυπάλαια. Στην μεγάλη αυτή περιοχή αναφέρονται τα εξής είδη αλιευμάτων: 

σε μεγάλες ποσότητες γόπες, κολιοί, κουτσομούρες, μαρίδες, σαφρίδια, σμέρνες και μουγγριά.  

Πίνακας 8.7-8-30: Είδη, μέσα και ποσότητες αλιείας νήσου Πάρου (1989) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ ΛΕΜΒΟΥΣ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ 

ΣΚΑΦΗ ΑΛΙΕΙΑΣ 

Αλιείς 
Ερασι- 

τέχνες 

Αλιευτικά 

σκάφη 

Σκάφη σε 

ερασ/νος 

Ποσότητες 

αλιευμάτων 

(Kg) 

Σκάφη 

μέχρι 

19 HP 

Ποσότητα 

αλιευμάτων 

(Kg) 

Παροικιά 

Αγκαιριά 

Αρχίλοχος 

Κώστος 

Λεύκες 
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25.000 

80.0000 

Σύνολο 119 93 158 88 35.600 129 856.000 

 

2) Δευτερογενής Τομέας  

Στο 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. 

 

3) Τριτογενής Τομέας  

Σε 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. Στον 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 και εστιατορίων, αύξηση που αφορά όλα τα Δ.Δ. αλλά είναι ιδιαίτερα ισχυρή στα 

Δ.Δ. Νάουσας, Πάρου και Μάρπησσας. 

Σε 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 



«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου» Rev. 0 

 

ΔΔααννάάηη  ΚΚ..  ΣΣοοφφιιααδδέέλληη – Πολιτικός Μηχανικός    Σελίδα | 178 

εστιατορίων, στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας καθώς και στην εκπαίδευση, την υγεία και κοινωνική μέριμνα. 

 

8.7.3 .  Απασχόληση, με στοιχεία για τους κύριους δείκτες ανά παραγωγικό τομέα και τις 

τάσεις εξέλιξής τους. 

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 διάρθρωση της απασχόλησης του πληθυσμού κατά τομέα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

(2001) όπου εμφανίζεται η Πάρος να κατέχει ποσοστό συμμετοχής 11% στον πληθυσμό των 

Κυκλάδων και 19,6% ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ του Νομού Κυκλάδων.  

 

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%). Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται μόλις 

το 12,08% των εργαζομένων.    

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή της απασχόλησης στη δυτική Πάρο όπου κυριαρχεί το 

δίπολο Παροικιά-Νάουσα επικρατεί ο Τριτογενής τομέας παραγωγής ενώ στις υπόλοιπες 

περιοχές της Πάρου η διαφορά του αριθμού των απασχολούμενων ανά τομέα είναι μικρότερη. 

 

Σχήμα 8-6: Κατανομή απασχόλησης 2001 ανά τομέα και Δημοτικό Διαμέρισμα  

(Πηγή: Δήμος Πάρου 2007, 2015) 
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Σχήμα 8-7: Χάρτης της Πάρου με απασχόληση και πληθυσμό 2001 ανά Δημοτικό Διαμέρισμα  

(Πηγή: ΕΣΥΕ) 

Όσον αφορά την τελευταία δεκαετία, στην Πάρο όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες πλην 

της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα εμφάνισαν ανοδική τάση έως το 2008-2009 ενώ από 

την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης και έπειτα όλα τα δεδομένα για την επαγγελματική 

δραστηριότητα στην Πάρο άρχισαν να αλλάζουν. Πιο συγκεκριμένα: 

 Οι κατασκευές που αποτέλεσαν τα προηγούμενα χρόνια τον σημαντικότερο κλάδο 

ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης συρρικνώθηκαν κατά πολύ.  

 Μικρότερη αλλά σταθερή μείωση άρχισε να εμφανίζει και ο κλάδος του τουρισμού 

με πρώτους πληγέντες τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής. 

 Κατ’ ακολουθία το χονδρικό και λιανικό εμπόριο παρουσιάζουν αισθητή μείωση. 

 Απώλειες επίσης παρατηρούνται και στον μεταποιητικό κλάδο. 

 Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα, σε αντίθεση με τους άλλους κλάδους τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια παρουσιάζει αύξηση. Όλο και περισσότεροι νέοι 

εμφανίζονται με διάθεση να δραστηριοποιηθούν στο πρωτογενή τομέα. 

Στον πρωτογενή τομέα οικονομικής δραστηριότητας απασχολείται μόλις το 12.08% των 

εργαζομένων . Η εικόνα της απασχόλησης είναι ακριβώς ίδια και στο Ν.Κυκλάδων. 
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία απογραφής 1991 

καταγράφεται παρόμοια δομή απασχόλησης τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε επίπεδο 

Νομού, ωστόσο η απασχόληση στον τριτογενή τομέα παρουσιάζεται ενισχυμενη με αντίστοιχη 

μειωμένη αναλογία απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα οικονομικής δραστηριότητας. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι στη διάρκεια της δεκαετίας 1991–2001 σημειώθηκε ενίσχυση του 

τριτογενή τομέα σε βάρος του πρωτογενή. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 2001 (Διάγραμμα 2.1) στο Δήμο Πάρου παρατηρείται  

σημαντική συγκέντρωση εργατικου δυναμικού στον κλάδο των κατασκευών (οικοδομή] ενώ 

ικανοποιητικό ποσοστό εργαζομένων απασχολείται σε τουριστικές μονάδες όπως ξενοδοχεία 

και εστιατόρια. Οι κλάδοι αυτοί υπερισχύουν και σε επίπεδο Νομού, ενώ στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου, κυρίαρχο κλάδο στη συγκέντρωση εργατικου δυναμικού αποτελεί ο κλάδος 

των ξενοδοχείων και εστιατοριων . 

Σημειώνεται ότι τόσο για τον Δήμο Πάρου όσο και για το Νομό Κυκλάδων μικρότερο σε σχεση 

με τους τρεις- προαναφερθέντες κλάδους, αλλά σημαντικό ποσοστο εργαζομένων 

συγκεντρωνει ο κλάδος, της γεωργίας κτηνοτροφίας θήρας δασοκομίας και αλιείας 

Η θέση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον εργασίας 

μεθοδολογικά προσεγγίζεται από την ανάλυση βασικών δεικτών για την απασχόληση και την 

ανεργία όπως αυτοί προσδιορίζονται από την Eurostat. Πιο συγκεκριμένα από τη συγκριτική 

ανάλυση των βασικών δεικτών απασχόλησης και ανεργίας προκύπτει ότι η  Περιφέρεια 

υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις επιδόσεις σε επίπεδο Ε.Ε. 27. αλλά σε εθνικό επίπεδο 

παρουσιάζει συγκριτικά ικανοποιητικές επιδόσεις. Ειδικότερα: 

• Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφεται μικρότερη «ένταση συμμετοχής» του 

ανθρώπινου δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. 

Συγκεκριμένα το μερίδιο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στο συνολικό πληθυσμό της 

Περιφέρειας ηλικίας 15-64 ετών ανέρχεται στο 71.91% (Eurostat 2012). επίπεδο οριακά 

χαμηλότερο σε σχέση με την Ελλάδα (72.82%) αλλά αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με τον 

μέσο όρο της Ε.Ε. 27 (76.2%). ενώ οι γυναίκες εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα 

συμμετοχής σε σχέση με τους άνδρες (56.66% έναντι 86.25% των ανδρών). 

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απέχει σημαντικά. αλλά λιγότερο σε σχέση με την χώρα. από 

τον στόχο της απασχόλησης που έχει τεθεί στο ΕΠΜ για το 2020 (70%). Με βάση τα 

συγκριτικά στοιχεία της Eurostat από το 2010 έως το 20122, η συνολική απασχόληση στην 

Περιφέρεια μειώθηκε κατά 9.121 άτομα ή 7.5%, με την αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο χώρας 

να ανέρχεται στο 14.3%. Τελικά για το 2012 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το ποσοστό 

απασχόλησης του πληθυσμού 20-64 ετών ανήλθε στο 61.2%, στην Ελλάδα στο 55.3%, ενώ 

στην Ε.Ε. 27 στο 68.4%. Στις γυναίκες απασχολούμενες της Περιφέρειας καταγράφεται 

σημαντικά μικρότερο ποσοστό απασχόλησης έναντι των ανδρών (45.5% έναντι 76.1% για 

τους άνδρες). 

• Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφεται σημαντική αύξηση των ανέργων αλλά με 

μικρότερη ένταση σε σχέση με τη χώρα. Από το 2010 έως το 20123, οι άνεργοι στην 

Περιφέρεια αυξήθηκαν κατά 3.632 άτομα ή 21.8%, με την αντίστοιχη αύξηση σε επίπεδο 

χώρας να ανέρχεται στο 96.8%. 

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας. ενώ οι γυναίκες 

πλήττονται σημαντικά περισσότερο με το ποσοστό ανεργίας των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών 

είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την Ε.Ε. 27. αλλά μικρότερο σε σχέση με τη χώρα. Με βάση τα 

συγκριτικά στοιχεία της Eurostat για το 2012 στην Περιφέρεια το ποσοστό ανεργίας του 

πληθυσμού 20-64 ετών ανήλθε στο 14.8%. στην Ελλάδα στο 24.1%. ενώ στην Ε.Ε. 27 στο 

10.2%. Η ανεργία των γυναικών είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών (19.7% 

έναντι 11.8% για τους άνδρες). 

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και 

ιδιαίτερα των νέων γυναικών με το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 20- 24 ετών είναι 

μεγαλύτερο σε σχέση με την Ε.Ε. 27. αλλά μικρότερο σε σχέση με τη χώρα. Με βάση τα 



«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου» Rev. 0 

 

ΔΔααννάάηη  ΚΚ..  ΣΣοοφφιιααδδέέλληη – Πολιτικός Μηχανικός    Σελίδα | 181 

συγκριτικά στοιχεία της Eurostat για το 2012 στην Περιφέρεια το ποσοστό ανεργίας των νέων 

ανήλθε στο 41.4%. στην Ελλάδα στο 55.3%. ενώ στην Ε.Ε.27 στο 22.9%. 

• Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από χαμηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας 

συγκριτικά με την χώρα. με δύο στους δέκα άνεργους της Περιφέρειας να είναι μακροχρόνια 

άνεργος (21.14%). δηλαδή άνεργος πάνω από 12 μήνες. Η αναλογία αυτή των μακροχρόνια 

ανέργων είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τη χώρα (59.31%) και την Ε.Ε. 27 (44.6%) 

και συνδέεται άμεσα με τη δυναμική της Περιφέρειας στον Τομέα του Τουρισμού και την 

εποχικότητα των θέσεων εργασίας. 

• Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών της Περιφέρειας είναι υψηλότερο από εκείνο των 

ανδρών και το ποσοστό ανεργίας των νεότερων είναι υψηλότερο από εκείνο των 

μεγαλύτερων σε ηλικία αν και η οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει σημαντικά και ομάδες του 

πληθυσμού που παραδοσιακά είχαν μικρά ποσοστά ανεργίας π.χ. άτομα 30-34 ετών και 40-44 

ετών. Ειδικότερα. το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ανέρχεται σε 20.1% έναντι 12.4% των 

ανδρών. ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων 15-19 ετών διαμορφώθηκε στο 56.9%. των 

νέων 20-24 ετών διαμορφώθηκε στο 36.8%. των 25-29 ετών στο 10.9%. των 30-34 ετών 

στο 17.3%. των 35-39 ετών στο 10.9% των 40-44 ετών στο 17.3% κ.ο.κ. 

• Το ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού της Περιφέρειας με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο 

είναι χαμηλότερο από εκείνο των ομάδων με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Έτσι. το 

γενικό ποσοστό ανεργίας των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση διαμορφώθηκε στο 11%. 

έναντι 18% των ατόμων μέσης εκπαίδευσης και 16% των ατόμων ανώτατης εκπαίδευσης. 

 

Πίνακας 3: Βασικοί συγκριτικοί δείκτες απασχόλησης και ανεργίας σε σχέση με τη χώρα και 

την Ε.Ε.27 Πηγή: Eurostat (2012)  

 

 

8.7.4 .  Κατά κεφαλήν εισόδημα (επίπεδο διαβίωσης) με βάση δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ 

Η Περιφέρεια Ν.Αιγαίου ευρίσκεται μεταξύ των πλέον εύπορων Περιφερειών της χώρας αλλά 

και της Ευρώπης με κ.κ.ΑΕΠ που ανέρχεται σε 26.300 ΜΑΔ (2η καλύτερη επίδοση μεταξύ των 

Περιφερειών της Ελλάδος), που αντιστοιχεί στο 123% του μέσου κ.κ.ΑΕΠ της χώρας και στο 

107% του μέσου ευρωπαϊκού κ.κ. ΑΕΠ των 27 (Eurostat 2010, ΕΕ27=100). 
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Πίνακας 8.7-8-31: Επίπεδο Ανάπτυξης & Ευημερίας Περιφερειών 2010, ΑΕΠ/κάτοικο σε 

ΜΑΔ (Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) και Ευρώ (Πηγή: EUROSTAT, 2013) 

 

Από το παρακάτω πίνακα και σχήμα όπου εμφανίζεται η εξέλιξη του κ.κ.ΑΕΠ της Περιφέρειας 

Ν.Αιγαίου κατά την περίοδο 2000-2012 προκύπτει ότι, μέχρι και το 2007 το κ.κ.ΑΕΠ της 

Περιφέρειας παρουσίασε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης (ετήσιος μέσος όρος= +5,5%) ενώ 

αντίθετα από το 2008, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, καταγράφεται μείωση ίση 

περίπου με -7,3%.  

 

Πίνακας 8.7-8-32: Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό  

(Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.) 

Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό  
Σε  ευρώ. Σε τρέχουσες τιμές 

Περιφέρειες και 
νομοί 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 

Σύνολο Ελλάδος 12,983 13,878 14,774 16,207 17,458 17,953 19,575 20,857 21,642 21,224 20,282 18,677 17,507 
Βόρεια Ελλάς 10,401 11,142 11,761 12,915 13,818 14,074 15,219 16,254 16,875 16,472 15,568 14,341 13,332 

Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 9,769 10,379 10,880 11,774 12,465 12,934 13,365 14,680 15,517 15,121 14,917 13,331 12,270 

Κεντρική Μακεδονία 10,623 11,389 11,896 12,926 13,942 14,210 15,570 16,671 17,289 16,801 15,841 14,771 13,645 
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Δυτική Μακεδονία 11,103 12,039 13,236 14,570 15,762 16,209 17,663 18,669 18,913 19,171 17,553 16,006 15,050 

Θεσσαλία 10,079 10,786 11,554 13,164 13,841 13,823 14,881 15,534 16,131 15,691 14,637 13,434 12,757 

Κεντρική Ελλάς 11,266 12,144 12,679 13,858 14,540 15,066 16,202 16,949 17,432 16,934 16,244 14,922 13,991 
Ήπειρος 9,932 10,525 11,228 12,348 12,749 13,105 13,929 14,512 14,936 14,672 14,325 13,307 12,207 

Ιόνια Νησιά 12,956 14,226 14,337 16,402 17,306 18,146 19,227 20,389 21,216 19,946 19,072 16,792 16,100 

Δυτική Ελλάς 9,735 10,537 11,355 12,446 13,483 13,896 15,380 15,956 16,318 15,763 15,525 14,170 13,451 

Στερεά Ελλάς 13,860 14,857 15,056 16,183 16,780 17,444 18,090 18,723 19,344 18,572 17,551 16,128 15,075 

Πελοπόννησος 10,846 11,732 12,288 13,339 13,760 14,272 15,652 16,651 17,056 17,018 15,970 14,928 13,870 

Αττική 16,534 17,548 19,008 20,848 22,771 23,435 25,838 27,737 28,824 28,556 27,491 25,480 24,095 
Νησιά Αιγαίου, 

Κρήτη 12,408 13,319 13,854 15,246 16,415 16,986 18,378 19,374 20,216 19,396 18,287 16,508 15,292 

Βόρειο Αιγαίο 9,275 9,931 10,296 12,142 12,848 13,818 15,034 16,378 17,336 16,919 16,079 14,494 13,394 

Νότιο Αιγαίο 15,914 16,402 16,505 18,297 19,705 20,698 22,190 23,456 24,447 22,908 21,643 19,340 18,064 

Δωδεκάνησα 14,968 15,644 15,432 16,857 17,685 18,085 20,055 20,873 21,894 20,272 19,033 17,094 16,731 

Κυκλάδες 17,487 17,623 18,238 20,631 22,984 24,942 25,650 27,641 28,589 27,189 25,882 22,987 20,227 

Κρήτη 11,702 12,878 13,682 14,695 15,883 16,083 17,467 18,192 18,908 18,328 17,210 15,636 14,398 
* Προσωρινά στοιχεία. 
Σημείωση: Χρησιμοποιήθηκε ο υπολογιζόμενος πληθυσμός στις 30/6 κάθε έτους, εκτιμημένος βάση της απογραφής πληθυσμού του 
2011. 
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Σχήμα 8-8: Μεταβολή του κατά κεφαλής ΑΕΠ στη Περιφέρεια Ν.Αιγαίου 

 

Το 54% περίπου του Α.Ε.Π. της Περιφέρειας παράγεται στις Περιφερειακές Ενότητες 

Δωδεκανήσου και το 46% στις αντίστοιχες των Κυκλάδων, εικόνα που είναι αποτέλεσμα της 

διαρκώς αυξανόμενης δυναμικής των Κυκλάδων έναντι των Δωδεκανήσων. 
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Σχήμα 8-9: Ποσοστιαία Συμμετοχή Νομών στο Α.Ε.Π. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

2002-2010. (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παράγει το 3.3% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης 

Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας και το 0.06% της ΕΕ27. Κατά το 2009, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη 

Αξία στο σύνολο των παραγωγικών κλάδων της Περιφέρειας ανήλθε στο ποσό των 6.819.5 

εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.46% σε σχέση με το 2008. 
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8.8.  Τεχνικές Υποδομές 

 

8.8.1 .  Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών (οδικό δίκτυο, λιμένες και 

καταφύγια σκαφών, αεροδρόμια και συνδυασμένες μεταφορές, μέσα μαζικής 

μεταφοράς, χώροι στάθμευσης) 

 

1. Οδικό Δίκτυο 

Το οδικό δίκτυο της Πάρου κατατάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Οι οδικές μεταφορές στο νησί της Πάρου διεξάγονται με ΙΧ οχήματα, ταξί και λεωφορεία 

του τοπικού ΚΤΕΛ.   

i) Το Κύριο Οδικό Δίκτυο του νησιού αποτελεί το βασικό κορμό του δικτύου και 

περιλαμβάνει ασφαλτοστρωμένους δρόμους με διατομή μεταβαλλόμενου πλάτους με 1 

λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Το κύριο δίκτυο συνδέει τους μεγαλύτερους 

οικισμούς και τα τουριστικά αναπτυγμένα χωριά με τη πρωτεύουσα Παροικιά αλλά και 

μεταξύ τους και κατατάσσεται ως εξής: 

(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. 

Όλοι οι παραπάνω οδικοί άξονες έχουν χαρακτηριστεί με νομαρχιακή απόφαση και 

εντάσσονται στην κατηγορία του Δημοτικού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας Δήμου Πάρου.  

ii) Το δευτερεύον οδικό δίκτυο: Περιλαμβάνει ασφαλτοστρωμένους ή μη δρόμους που 

συνδέουν χωριά και παραλίες με το κύριο οδικό δίκτυο. Τέτοιοι δρόμοι είναι: Νάουσα - 

Σάντα Μαρία, Νάουσα – Κολυμπήθρες, Νάουσα – Αμπελάς, Πρόδρομος - Μάρμαρα - 

Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι – Λογαράς, Πρόδρομος - Μάρμαρα – Μόλος, Λεύκες - Αγ. 

Πάντες, Παροικία – Καμάρες, Παροικία – Πεταλούδες, Πούντα- Βουτάκος – Αλυκή. 

Σε γενικές γραμμές, το οδικό δίκτυο εντός των οικισμών του Δήμου Πάρου είναι ανεπαρκές. Τα 

κυριότερα προβλήματα του δικτύου οφείλονται κυρίως στο ανεπαρκές πλάτος των δρόμων, 

λόγω διέλευσης της χάραξης από το εσωτερικό ή σε επαφή με οικισμούς, καθώς επίσης και 

λόγω χαμηλών γεωμετρικών χαρακτηριστικών χάραξης. Επιπλέον, το οδόστρωμα είναι κακής 

ποιότητας, υπάρχει έλλειψη πεζοδρομίων και ο κυκλοφοριακός φόρτος τους καλοκαιρινούς 

μήνες είναι μεγάλος. 

Ειδικότερα, στον οικισμό του Δ.Δ. Αγκαιριάς, το δίκτυο είναι ανεπαρκές (στενοί δρόμοι, 

κυκλοφοριακός φόρτος τους καλοκαιρινούς μήνες, ανυπαρξία ή ανεπάρκεια πεζοδρομίων).  

Στη μελέτη του ΓΠΣ Πάρου (Β2 Στάδιο) για το οδικό δίκτυο της Δ.Δ.Αγκαιριάς προτείνονται: α) 

για το βασικό οδικό δίκτυο, επαναχάραξη του βασικού περιμετρικού άξονα του νησιού στα 

ανάντη των οικισμών Αλυκής και Αγκαιριάς, έτσι ώστε η κυκλοφορία να διοχετεύεται εκτός 

των ορίων του οικισμού της Αγκαιριάς. Με την λύση αυτή δεν θα επιβαρύνεται το συνήθως 

ανεπαρκούς πλάτους αστικό οδικό δίκτυο και επιπρόσθετα δεν θα προκληθεί διάσπαση της 
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λειτουργικής συνέχειας της πολεοδομικής ενότητας Αγκαιριάς-Αλυκής και για το β) 

δευτερεύον οδικό δίκτυο, αναβάθμιση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των αξόνων, Αλυκή 

– Καμάρι – Ανεράτζα, Αλυκή – Αγκαιριά και Λευκών – Αγκαιριάς. 

 

2. Αγροτικοί Δρόμοι 

Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται μικρότερης σημασίας δρόμοι, περιορισμένης βατότητας, 

ενίοτε μη ασφαλτοστρωμένοι που εξασφαλίζουν τη σύνδεση απομακρυσμένων 

περιοχών/σημείων του νησιού με το βασικό ή/και δευτερεύον οδικό δίκτυο. 

 

3. Χώροι στάθμευσης 

Στους περισσότερους από τους μεγάλους οικισμούς του Δήμου υπάρχει επάρκεια σε χώρους 

στάθμευσης αυτοκινήτων. Πιο συγκεκριμένα: 

 Στην Παροικιά υπάρχουν τρεις χώροι στάθμευσης επί της περιφερειακής οδού, ένας 

στα Λιβάδια και ένας στον Πλάτανο.  

 Στη Νάουσα υπάρχουν δύο δημοτικοί χώροι στην περιοχή Ποτάμι και ένας χώρος 

στην περιοχή Αλώνια, οι οποίοι όμως δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Για 

το λόγο αυτόν προγραμματίζεται η κατασκευή επιπλέον χώρων. 

 Στην Αγκαιριά υπάρχει ένας χώρος στον Άγιο Γεώργιο. 

 Στην Αλυκή υπάρχουν δύο μισθωμένα parking. 

Στους υπόλοιπους οικισμούς του Δ. Πάρου δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης ούτε και υπάρχει 

σχεδιασμός για τη δημιουργία τέτοιων χώρων, καθότι δεν υπάρχει πρόβλημα στάθμευσης. Οι 

οδηγοί σταθμεύουν τα οχήματά τους σε ιδιόκτητα οικόπεδα και κατά μήκος των οδών. 

 

4. Αεροπορική Σύνδεση 

Ο Κρατικός Αερολιμένας Πάρου βρίσκεται στη περιοχή Βουτάκος Αγκαιριάς σε απόσταση 2km 

βόρεια της Αλυκής και 9km νότια από την Παροικιά και ο οποίος συνδέει καθημερινά την Πάρο 

με Αθήνα. Ο υπάρχων διάδρομος μπορεί να εξυπηρετήσει ελικοφόρα αεροσκάφη DORNIER, 

μικρής ακτίνας δράσης και αεροσκάφη μικρής χωρητικότητας.  

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των αφικνούμενων επιβατών σε ετήσια βάση δεν 

υπερβαίνει τις 22.000, όταν τα αντίστοιχα ετήσια μεγέθη αφίξεων των επιβατών ακτοπλοϊας 

πλησιάζουν τις 540.000 άτομα. 

Με την υπάρχουσα υποδομή περιορίζονταν δραματικά, η δυνατότητα αύξησης του μεριδίου 

των αερομεταφορών από και προς το νησί, λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης μεγαλύτερου 

μεγέθους αεροσκαφών, μέσης ακτίνας δράσης (Β737), που συνήθως χρησιμοποιούν οι 

αεροπορικές εταιρίες charter, ώστε το νησί να μπορεί να ενταχθεί στους διεθνείς τουριστικούς 

προορισμούς. 

Προκειμένου να αρθεί η παραπάνω έλλειψη, και με δεδομένη την αδυναμία επέκτασης του 

υπάρχοντος αεροδρομίου είτε προς βορρά είτε προς νότο (λόγω του εδαφικού αναγλύφου στη 

περιοχή άμεσης γειτνίασης) επιλέχθηκε νέα κατάλληλη θέση στη περιοχή Μάγγανο για 
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κατασκευή νέου αεροδρομίου με διάδρομο 2km, λύση που όμως ακυρώθηκε εξαιτίας τοπικών 

αντιδράσεων που συνοδεύτηκαν από προσφυγές στο ΣτΕ. 

Σε επόμενη φάση αποφασίστηκε από την ΥΠΑ, σε συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς  

(Δήμο Πάρου, Επαρχείο) η ανάπτυξη στην παραπάνω θέση νέου αεροδρομίου με μικρότερο 

διάδρομο 1.400m προκειμένου να εξυπηρετούνται ελικοφόρα αεροσκάφη ATR-72, 

χωρητικότητας 70 θέσεων. Η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ήδη εγκριθεί 

ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2012 ξεκίνησαν και οι εργασίες για κατασκευή του νέου 

αεροδρομίου.  

 

 

Εικόνα 8-9. Υφιστάμενο και υπό κατασκευή αεροδρόμειο Πάρου στα ΒΔ της Αλυκής 

(Πηγή: Google Earth) 

 

5. Θάλασσιες Μεταφορές 

Κυριότερες λιμενικές εγκαταστάσεις της Πάρου είναι: της Παροικιάς, της Νάουσας (αρχαία 

Αργούσα, πολεμικός λιμένας) μεταξύ των Ακρωτηρίων Κόρακα και Τούρχου, και ο λιμένας του 

Δρυού καλούμενος και Πόρτο Τρίο, νότια. Άλλοι μικρότεροι όρμοι είναι του Φιλιζίου 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).Στην Αλυκή δε γίνεται προσέγγιση επιβατικών -οχηματαγωγών 

πλοίων και πλοίων χύδην φορτίου. 

 

6. Αστικές – Υπεραστικές Συγκοινωνίες 

Το υφιστάμενο λεωφορειακό δίκτυο του ΚΤΕΛ Πάρου αναπτύσσεται ακτινικά της Παροικιάς σε 

3 άξονες, ως εξής: 

1. Παροικιά - Νάουσα, εξυπηρετώντας και τον οικισμό του Αμπελά, 

Αλυκή 

Α/Δ Πάρου 

υπό κατασκευή Α/Δ Πάρου 
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2. Παροικιά – Λεύκες – Μάρπησσα – Δρυός, που εξυπηρετεί το κέντρο του νησιού και 

τους οικισμούς της ανατολικής ακτής 

3. Παροικιά – Πούντα - Αλυκή – Καμάρι/Αγγαίρια, που εξυπηρετεί τους οικισμούς της 

νοτιοδυτικής και νότιας πλευράς 

Οι παραπάνω άξονες λεωφορειακών γραμμών εξυπηρετούν σχεδόν το σύνολο των 

ενδοδημοτικών μετακινήσεων με τη συχνότητα των δρομολογίων να αυξάνει σημαντικά κατά 

το 2μηνο της θερινής περιόδου, λόγω του αυξημένου αριθμού τουριστών.  

Τον υπόλοιπο χρόνο το δίκτυο χρησιμοποιείται κυρίως από τους κατοίκους που δεν έχουν 

πρόσβαση σε ΙΧ ή αγροτικό όχημα, δηλαδή ασθενών πληθυσμιακών ομάδων (μαθητές, 

ηλικιωμένοι). 

 

8.8.2 .  Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (εγκαταστάσεις διαχείρησης στερεών 

αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυο αποχέτευσης κ.ά.) 

 

 Αποχέτευση 

Σήμερα, στην Πάρο, δίκτυα αποχέτευσης διαθέτουν ένα σημαντικό τμήμα της Παροικιάς και 

της Νάουσας, καθώς και οι οικισμοί Μάρπησσα, Πρόδρομος και Μάρμαρα. Τα 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. 

Τέλος και τα λύματα του Δ.Δ. Αγκαιριάς πρόκειται να μεταφερθούν στην ΕΕΛ Μάρπησσας. 

 

 Απορρίμματα 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών 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 

Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, ο οποίος θα δέχεται οικιακά στερεά απόβλητα και 

θα εξυπηρετεί τον Δ. Πάρου και τον Δ. Αντιπάρου. 

Οι εγκαταστάσεις του προαναφερόμενου ΧΥΤΑ έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν στην 

περιοχή Άγιος Χαράλαμπος-Ανεραντζιά, από το 2008. 

Η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων για το Δ. Πάρου, ανέρχεται σε 11.470 tn/έτος. Το 87% των 

ετήσιων απορριμμάτων της Πάρου παράγεται κατά την τουριστική περίοδο και μόλις το 13% 

κατά τους μη τουριστικούς μήνες του έτους. Το σύνολο δε των στερεών αποβλήτων 

παράγονται στους δύο μεγαλύτερους οικισμούς του Δήμου, αυτούς της Παροικιά και της 

Νάουσας, ενώ αξιοσημείωτη παραγωγή υπάρχει και στο Πίσω Λιβάδι, ειδικά κατά τους θερινούς 

μήνες. 
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Με βάση δε το ίδιο εγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο της Περιφέρειας4, πέραν της κατασκευής 

και λειτουργίας ΧΥΤΑ στο νησί προβλέπεται και η κατασκευή μιας Μονάδας Επεξεργασίας, η 

οποία όμως θα κατασκευασθεί σε δεύτερο χρόνο. Ειδικότερα, η λειτουργία της μονάδας 

επεξεργασίας κρίθηκε ότι μπορεί να αποτελέσει λύση για το σύνολο του οργανικού κλάσματος 

του νησιού, δηλαδή οργανικό κλάσμα αστικών απορριμμάτων, γεωργικά και κτηνοτροφικά 

απόβλητα καθώς και λάσπες βιολογικών καθαρισμών. Σε ότι αφορά την Μονάδα Επεξεργασίας 

Οργανικού Κλάσματος έχει κατατεθεί Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης, σύμφωνα με την 

οποία η μονάδα θα εγκατασταθεί στη θέση «Άγιος Χαράλαμπος – Ανερατζιά», εντός της 

περιοχής του ΧΥΤΑ νότια της Παροικιάς5. 

Επιπρόσθετα, στο Δ. Πάρου εντοπίζονται συνολικά επτά (7) Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Απορριμμάτων – Χ.Α.Δ.Α., στους τέσσερις (4) εκ των οποίων έχει σταματήσει η διάθεση 

απορριμμάτων από το 2003 και χαρακτηρίζονται ως ανενεργοί, ενώ η λειτουργία των 

υπόλοιπων τριών (3) έχει σταματήσει από την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

εντός του 2008. 

Στο Δ.Δ. Αγκαιριάς, εντοπίζεται Χ.Α.Δ.Α στην θέση «Φάραγγας» στα νότια, νοτιοανατολικά του 

αεροδρομίου της νήσου (Χ=601868,0 Υ=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 και έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες αποκατάστασής του. 

 Προγράμματα Ανακύκλωσης 

Στο Δήμο Πάρου λειτουργεί πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης το οποίο ξεκίνησε (ύστερα από 

ανοικτό διαγωνισμό), σε συνεργασία με ιδιώτη. Τα υλικά που αφορούσε ήταν κυρίως υλικά 

συσκευασίας, δηλαδή χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο. Στο πλαίσιο υλοποίησης του 

πιλοτικού προγράμματος ο Δήμος έχει προμηθευτεί ειδικούς κάδους διαφόρων χρωματισμών - 

ανάλογα με το κάθε υλικό προς ανακύκλωση- και από τον Μάρτιο 2005 έχει ξεκινήσει δυναμικά 

το πρόγραμμά του από τα σχολεία του νησιού. Η συνεργασία ωστόσο έχει επεκταθεί με 

κάποιους συγκεκριμένους ιδιώτες, όπως επιχειρήσεις super market, μεταφορικές εταιρίες, 

ξενοδοχειακές μονάδες, τεχνικά γραφεία κ.λ.π. Τα υλικά αυτά συλλέγονται από τον Δήμο και 

οδηγούνται σε ιδιωτικό χώρο στον Αγ. Βλάση (Αρχίλοχος), όπου αρχικά αποθηκεύονται 

προσωρινά και εν συνεχεία μεταφέρονται σε κέντρα ανακύκλωσης εκτός της Πάρου. 

Με τη συμβολή της ΟΕΑ ο Δ. Πάρου ήλθε σε επαφή με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για συνεργασία του Δήμου με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

Μάλιστα, με την 320/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Πάρου πάρθηκε η 

λήψη για κατ’ αρχήν ένταξη του Δήμου στο «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Ανακύκλωσης» βάσει του Ν. 2939/2001. 

Παράλληλα με το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας, ο Δ. Πάρου 

έχει εκτελέσει και πρόγραμμα ανακύκλωσης οχημάτων και ελαστικών τέλους κύκλου ζωής, 

ηλεκτρικών συσκευών, σιδηρών αντικειμένων και χρησιμοποιημένων λαδιών αυτοκινήτων.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω,η κατάσταση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δ. 

Πάρου κρίνεται ικανοποιητική.  

                                                           
4 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, «Μελέτη για την Αναθεώρηση – Τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», Δεκέμβριος 2005 

5 Δήμος Πάρου, «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΧΥΤΑ Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πάρου – Αντίπαρου», Μάιος 2003 
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8.8.3 .  Δίκτυα ύδρευσης, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και 

εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών. 

 

1. Ύδρευση 

Η υδροδότηση του Δ.Δ. Αγκαιριάς πραγματοποιείται από δύο γεωτρήσεις στις 

περιοχές Απιανές και Βαθύ Ποτάμι οι οποίες λειτουργούν εναλλάξ και τροφοδοτούν τη 

δεξαμενή των Απιανών.(Σχήμα 8-10) 

 

Σχήμα 8-10: Δίκτυο Ύδρευσης Δ.Δ. Αγκαιριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Π 2001) 

Η εν λόγω δεξαμενή τροφοδοτείται και από μια τρίτη γεώτρηση στην περιοχή 

Σταυροποτάματα.  

Τα ενεργά έργα απόληψης νερού από τα υδροφόρα συστήματα της περιοχής, παρουσιάζονται 

στο παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 8.8-8-33: Δίκτυο Ύδρευσης Δ.Δ. Αγκαιριάς (Πηγή: Δ.Ε.Υ.Α.Π) 

Υδρομαστευτικά 
Έργα 

Περιοχή ή 
Ονομασία Παρατηρήσεις 

1 γεώτρηση 
Βαθύ ποτάμι 
[Αγκαιριά 1] 

Η γεώτρηση έχει μέγιστη παροχή 30 m3/h και τροφοδοτεί τη δεξαμενή των 
Απιανών 

1 γεώτρηση Απιανές 
[Αγκαιριά 2] 

Η γεώτρηση έχει μέγιστη παροχή 18 m3/h και τροφοδοτεί τη δεξαμενή των 
Απιανών 

1 γεώτρηση Σταυροποτάματα Η γεώτρηση τροφοδοτεί τη δεξαμενή των Απιανών 

 

Ο αριθμός των υδρομέτρων σ’ όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα της Πάρου είναι 13.845, εκ των 

οποίων τα 1160 στο Δ.Δ. Αγκαιριάς. 
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Πίνακας 8.8-8-34: Υδρόμετρα ανά Δημοτικό Διαμέρισμα στη Πάρο (Πηγή: Δ.Ε.Υ.Α.Π) 

 

 

2. Ενέργεια 

Η Πάρος ηλεκτροδοτείται μέσω Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ) στη Νάουσα, ενώ 

ταυτόχρονα μέσω υποθαλάσσιας σύνδεσης εξυπηρετεί τα γύρω νησιά Νάξο, Αντίπαρο, Ίο και 

τα μικρότερα Ηράκλεια, Σχοινούσα και Κουφονήσια. 

Στους μελλοντικούς στόχους της ΔΕΗ συγκαταλέγεται και η διασύνδεση των μεγαλύτερων 

νησιών των Κυκλάδων (Άνδρου, Τήνου, Σύρου, Μυκόνου, Πάρου) με υποθαλάσσια 

καλωδίωση με το ηπειρωτικό σύστημα. Ήδη ένα μέρος των απαιτούμενων υποδομών έχει 

ξεκινήσει να υλοποιείται. 

Ο ΑΣΠ της Πάρου είναι 43,25 MW, ενώ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της 

τουριστικής περιόδου έχουν εγκατασταθεί και αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΕ εφεδρικά Η/Ζ 

συνολικής ισχύος 4 MW, τα οποία λειτουργούν με ντίζελ και καλύπτουν τις ανάγκες σε φορτία 

αιχμής. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΔΕΗ, η ενίσχυση του υπάρχοντος σταθμού για 

αυτοδύναμη κάλυψη των αναγκών σε περίοδο αιχμής δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα. 

Σε ότι αφορά την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η ΡΑΕ έχει αδειοδοτήσει ήδη 

από το 2001 ένα αιολικό πάρκο ισχύος 3 MW ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. στη θέση 

«Αναφανίδες», ενώ εν λειτουργία είναι μια ανεμογεννήτρια του ΟΤΕ στη θέση «Άγ. Πάντες». 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η εγκατεστημένη ισχύς από τις ανεμογεννήτριες. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.8-3 – Εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων 

Ιδιοκτησία Θέση Πλήθος Α/Γ Εγκατεστημένη ισχύς 

ΟΤΕ Άγ. Πάντες 1 110 kW 

ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ Αναφανίδες 3 3 MW 

 

3. Τηλεπικοινωνίες  

Ο Δήμος Πάρου καλύπτεται στο σύνολό του, τόσο από δίκτυο σταθερής, όσο και από δίκτυο 

κινητής τηλεφωνίας. Στην θέση Αγ. Πάντες (εντός της ΠΕΠ 5) υπάρχει συγκέντρωση κεραιών 

τηλεπικοινωνιών και τηλεοπτικών σταθμών. Σε ότι αφορά κεραίες κινητής τηλεφωνίας δεν 

επιτρέπεται η τοποθέτησή τους σε περιοχές εντός οικισμών παρά μόνο σε απόσταση 500m 

έξω από εγκεκριμένα όρια οικισμών και σχέδια πόλης. Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κρίνεται 

επαρκές. 
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8.9.  Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

 

8.9.1 .  Υπάρχουσες πηγές ρύπανσης ή άλλες πιέσεις προς το περιβάλλον (γενικά) 

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, κυρίως τους θερινούς 

μήνες  

 Οι καύσεις για θέρμανση που περιλαμβάνουν τις  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 από την θέρμανση των κατοικιών των οικισμών. Οι εκπομπές αυτές 

περιέχουν κυρίως CO2, CO και SO2. 

 Την χρήση των κλιματιστικών το καλοκαίρι, που εκπέμπουν χλωροφθοράνθρακες 

(CFC’s) και επιδεινώνουν το στρατοσφαιρικό όζον. 

Η ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη έργου έχει τουριστικό χαρακτήρα με ανεπτυγμένη 

τουριστική δραστηριότητα και υποδόμες. Οι κυριότερες πηγές θορύβου στην περιοχή μελέτης 

είναι: 

 H κυκλοφορία στο παρακείμενο οδικό δίκτυο 

 Οι παραλίες λουομένων δυτικά και ανατολικά του έργου 

 Η διακίνηση των αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής στην θαλάσσια περιοχή του 

έργου 

 Οι επιμέρους δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον οικισμό της Αλυκής 

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο οι κύριες οχλήσεις δημιουργούνται από την τουριστική κίνηση, 

τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, τα κέντρα διασκέδασης, τα εστιατόρια καθώς και απο τους 

λουόμενους στις παραλίες .Παρ’ όλα αυτά η σταθμή του θορύβου δεν είναι υψηλή και 

εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξυ 50-60 dB(A).  Την χειμερινή περίοδο που η τουριστική κίνηση 

είναι περιορισμένη, τα επίπεδα θορύβου εκτιμάται ότι κυμαίνονται μεταξύ 40-50 dΒ(Α). 

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 ουσιών στο έδαφος από τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα των 

καλλιεργειών. 

Το 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  
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 Η δραστηριότητα του οικισμού της Αλυκής 

 Τυχόν παράνομη εκβολή αποχετευτικών αγωγών λυμάτων .  

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. 

 

8 .9 .2 .  Εκμετάλλευση φυσικών πόρων (ορυκτές πρώτες ύλες, δασικός πλούτος, υδάτινοι 

πόροι, γεωργική γη κ.λ.π.) 

Στην άμεση του έργου περιοχή δεν υφίστανται σημαντικές πιέσεις στο έδαφος καθώς δεν 

έχουν εντοπιστεί και χαρτογραφηθεί ορυκτοί πόροι.  

 

8.10.  Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – Ποιότητα Αέρα 

8.10.1.  Κύριες πηγές εκπομπής ρύπων στον αέρα στην περιοχή μελέτης 

Οι κυριότεροι αέριοι ρύποι με ανθρωπογενή προέλευση που ενδιαφέρουν μια περιοχή 

είναι οι ρύποι που προέρχονται από τις εγκαταστάσεων διύλισης πετρελαίου και 

λοιπές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στην Πάρο δεν υπάρχουν τέτοιου είδους 

εγκαταστάσεις. 

Δευτερευόντως πιέσεις στην ατμόσφαιρα δημιουργούνται από την κυκλοφορία των 

οχημάτων και από τις καύσεις θέρμανσης κατοικιών (το μονοξείδιο του άνθρακα CO, 

άνθρακες VOC, τα οξείδια του αζώτου ΝΟx, το διοξείδιο του θείου SO2 και τα 

αιρωούμενα σωματίδια PM όπως καπνός, σκόνη, ιπτάμενη τέφρα κ.α.). 

Η ποιότητα ατμόσφαιρας της περιοχής μελέτης είναι πολύ καλή, καθόσον δεν 

υπάρχουν αξιοσημείωτες πηγές ρύπανσης. Οι κυριότερες πηγές αέριας ρύπανσης 

είναι: 

 Η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής 

 Μικρές σε έκταση εκπομπές από τα εμπορικά, αλιευτικά και σκάφη αναψυχής 

που χρησιμοποιούν τον παρακείμενο λιμένα 

 Οι εκπομπές από τα εστιατόρια των τουριστικών εγκαταστάσεων που 

υπάρχουν στην περιοχή 
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8 .10.2.  Εκτίμηση και αξιολόγηση υφιστάμενης ποιότητας του ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος 

 

Στην Περιφέρεια Ν.Αιγαίου δεν υπάρχουν σημαντικές καταγραφές της ποότητας της 

ατμόσφαιρας πέραν εκείνων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της ΔΕΗ 

πλησίον των σταθμών παραγωγής. Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι η ΠΝΑ δεν 

αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σε αυτό συμβάλλουν 

και οι βόρειοι άνεμοι που πνέουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όταν τα φαινόμενα 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντείνονται. (Πηγή: ΣΜΠΕ ΠΕΠ ΠΝΑ 2014-2020) 

8.10.3.  Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις ώστε να αξιολογηθούν οι 

μεταβολές και οι τάσεις εξέλιξης. 
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8.11.  Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις 

8.11.1.  Κύριες πηγές περιβαλλοντικού θορύβου ή δονήσεων στην περιοχή μελέτης 

Η περιοχή του έργου είναι οικιστική με τουριστικές αναπτύξεις επί του παραλιακού μετώπου 

αλλά και στην όπισθεν αυτού οικιστική ζώνη. Οι κυριότερες πηγές θορύβου στην περιοχή 

μελέτης είναι: 

- H κυκλοφορία στην παραλιακή οδό  

- Οι παραλίες λουομένων  

- Η διακίνηση των σκαφών στην θαλάσσια περιοχή του έργου, λόγω του παρακείμενου λιμένα 

 

8.11.2.  Εκτίμηση και αξιολόγηση υφιστάμενης ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία ηχομετρήσεων για ακριβή 

ποσοτική εκτίμηση των επιπέδων θορύβου στην περιοχή, ωστόσο η ποιότητα του ακουστικού 

περιβάλλοντος στην περιοχή είναι καλή. Στις υφιστάμενες οδούς διατηρούνται χαμηλές 

στάθμες θορύβου. Γενικά, τα υφιστάμενα επίπεδα θορύβου κυμαίνονται κάτω των 50 dB(A) 

κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ κατά την χειμερινή περίοδο που η κίνηση των σκαφών 

αλλά και άλλων τουριστικών διεργασιών είναι περιορισμένη, τα επίπεδα θορύβου κυμαίνονται 

κάτω των 40 dΒ(Α). Συμπερασματικά, στην περιοχή υπάρχει ένα ικανοποιητικό ακουστικό 

περιβάλλον το οποίο επιβαρύνεται σε μικρό βαθμό κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, 

λόγω της τουριστικής δραστηριότητας και της αυξημένης κίνησης. Διαχρονικές μεταβολές και 

τάσεις εξέλιξης 

 

8.11.3.  Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις ώστε να αξιολογηθούν οι 

μεταβολές και οι τάσεις εξέλιξης. 

 

8.12.  Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

 

8.12.1.  Κύριες πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών στην περιοχή μελέτης και 

στην εγγύτερη περιοχή του έργου 

Δεν υπάρχουν αξιολογήσιμες πηγές. 
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8.13.  Ύδατα  

 

8.13.1.  Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος (Υ.Δ.) Νήσων Αιγαίου GR14 
 

Η Διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ευρώπη διέπεται πλέον από τις αρχές της Οδηγίας 

Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EK. Η oδηγία εξορθολογικοποιεί και εκσυγχρονίζει την 
υπάρχουσα υδατική νομοθεσία θέτοντας κοινούς –Ευρωπαϊκούς και ευρείς στόχους για το 

νερό. 
Οι στόχοι κλειδιά της οδηγίας όπως συνοψίζονται στο άρθρο 1 αντιπροσωπεύουν μια ολιστική 

προσέγγιση στη διαχείριση του νερού στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο του κύκλου του 

νερού επιφανειακού και υπόγειου κατά μήκος της ροής του, μέχρι στις παράκτιες ζώνες και τη 
θάλασσα.   

Αντικειμενικός στόχος όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 είναι ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υλοποιήσουν το σύνολο των δράσεων και των ενεργειών ώστε να επιτύχουν την καλή 

ποιότητα του υπόγειου και επιφανειακού υδατικού δυναμικού και επί πλέον να εμποδίσουν 
την υποβάθμιση εκείνων των υδάτινων σωμάτων των οποίων η κατάσταση χαρακτηρίζεται 

ήδη ως καλή. 

 
Με την Απόφαση 706/16-7-2010 (ΦΕΚ 1383Β/2-9-2010 & ΦΕΚ 1572Β/28-9-2010), της 

Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «περί καθορισμού των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και 
ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» επικυρώθηκαν οι 

σαράντα πέντε (45) Λεκάνες Απορροής Ποταμών, οι οποίες υπάγονται σε δεκατέσσερις (14) 

Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών (που αντιστοιχούν στον όρο Υδατικά Διαμερίσματα του 
Άρθρου 3 του ΠΔ 51/2007). Το Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου, περιλαμβάνει τρεις (3) 

Λεκάνες Απορροής:  
 

 Ανατολικού Αιγαίου (GR36),  

 Κυκλάδων (GR37),  

 Δωδεκανήσων (GR38).  

 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου περιλαμβάνει τα νησιωτικά συγκροτήματα των Νομών 

Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου και Χίου. Απαρτίζεται δηλαδή από όλα τα νησιά των 

Περιφερειών Βόρειου και Νότιου Αιγαίου, εκτός από τη Μακρόνησο. Η συνολική έκτασή του 

ανέρχεται σε 9.104 km2, οριζόμενη, χωρίς να περιλαμβάνονται οι βραχονησίδες, Βόρεια από 

τη Λήμνο, Ανατολικά από το Καστελόριζο, Νότια από την Κάσο και Δυτικά από την Κέα.  

Πίνακας 8.10-8-35: Έκταση του ΥΔ Νήσων Αιγαίου  

(Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 

Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου (GR14)) 

Λεκάνη Απορροής Περιφέρεια Έκταση (km2) 

Ανατολικού Αιγαίου Βορείου Αιγαίου 3.836 

Κυκλάδων 
Νοτίου Αιγαίου 

2.554 

Δωδεκανήσων 2.714 

Σύνολο 9.104 

 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ο διαμελισμός της έκτασής του σε πολλές μικρότερες 
αυτοτελείς ενότητες, τα νησιά. Η ιδιαιτερότητα αυτή επιβάλλει την προσέγγιση του 

διαμερίσματος ανά νησί, η συνολική έκταση του οποίου λαμβάνεται ως μια υδρολογική-

υδρογεωλογική ενότητα.  

 
Το έδαφος του συνόλου των νησιών του Υδατικού Διαμερίσματος κατανέμεται σε πεδινό, 

ορεινό και ημιορεινό, με τα μεγαλύτερα υψόμετρα να συναντώνται στη Ρόδο (1.215 m), στη 
Χίο (1.186 m) και στη Λέσβο (968 m). Το μέσο υψόμετρο του Διαμερίσματος είναι 160 m.  
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Εξαιτίας της μικρής έκτασης των νησιών, δεν αναπτύσσονται αξιόλογες υδρολογικές λεκάνες 

σε αυτά. Η αποστράγγιση των νερών της βροχής πραγματοποιείται μέσω μικρών παράκτιων 
ρεμάτων, πολλές φορές σε ακτινωτή διάταξη. Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά Λέσβος, Ρόδος 

και Χίος, που ξεπερνούν σε έκταση τα 500 km2 (αντίστοιχα 1.630, 1.398 και 841 km2).  

Επίσης, τα μικρά ύψη βροχής που δέχονται πολλά από τα νησιά (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα), σε 
συνδυασμό με τη γεωλογική διαμόρφωσή τους, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη πυκνού 

υδρογραφικού δικτύου. 

 

8 .13.1. i  Προβλέψεις Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων 

Αιγαίου (GR14) για την περιοχή μελέτης - Λοιπές κανονιστικές διατάξεις 

προστασίας του υδατικού δυναμικού της περιοχής. 

Πίνακας 8.10-8-36: Περιβαλλοντικοί στόχοι των επιφανειακών (ποτάμιων, λιμναίων, 

μεταβατικών και παράκτιων) υδατικών συστημάτων του ΥΔ Nήσων Αιγαίου 

 

Πίνακας 8.10-8-37: Περιβαλλοντικοί στόχοι των υπόγειων υδατικών συστημάτων του ΥΔ 

Νήσων Αιγαίου 
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Πίνακας 8.10-8-38: Υπόγεια υδατικά συστήματα, τα οποία αναμένεται να μην επιτύχουν τον 

περιβαλλοντικό στόχο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για καλή κατάσταση 
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8.14.  Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλος (χωρίς το έργο) 

Σε περίπτωση που το έργο δεν κατασκευαστεί τα προβλήματα άναρχου και επ’αγκυρα 

ελλιμενισμού καθώς και ελλειπόυς προστασίας θα συνεχίσουν δρώντας αρνητικά στη 

δραστηριότητα της αλιείας.  
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9.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

9.1.  Μεθοδολογικές απαιτήσεις 

Κύριος στόχος της παρούσας μελέτης, είναι να υποδείξει κατά πόσο το Έργο είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμο, καθώς επίσης και ο καθορισμός διαφόρων μέτρων για τον κατά το 

δυνατόν μεγαλύτερο περιορισμό των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο βιολογικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον. Για την επίτευξη του στόχου αυτού και την αποφυγή πιθανών 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον της άμεσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, η 

Ομάδα Μελέτης επιχείρησε την άμεση αξιολόγηση των σημαντικότερων πτυχών και 

παραμέτρων που συνθέτουν την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος. 

Για την ορθότερη αξιολόγηση του υφιστάμενου περιβάλλοντος, έγιναν επισκέψεις στην 

περιοχή μελέτης καθώς και εργασία γραφείου για την αναζήτηση στοιχείων από όλες τις 

δυνατές πηγές λήψης (αρμόδιες υπηρεσίες, διαδίκτυο, κ.λ.π). Έτσι, έχουν καταγραφεί τα 

διάφορα στοιχεία και οι παράμετροι που αφορούν στο Έργο τόσο στην άμεση όσο και στην 

ευρύτερη αυτού περιοχή. Σκοπός των επισκέψεων και της περαιτέρω αναζήτησης και 

συλλογής των στοιχείων που συνθέτουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της 

περιοχής ενδιαφέροντος ήταν, μεταξύ άλλων, να καλυφθούν τα ακόλουθα: 

 Καταγραφή των χρήσεων γης 

 Καταγραφή  της  υφιστάμενης  κατάστασης  των  ευρύτερων  περιβαλλοντικών 

παραμέτρων που συνθέτουν την περιοχή μελέτης. 

 Καταγραφή και αξιολόγηση των κυριότερων χαρακτηριστικών του χώρου μελέτης και 

του έργου, φωτογράφηση και αποτύπωση της περιοχής. 

 Εντοπισμός πιθανών περιβαλλοντικών προβλημάτων στην περιοχή μελέτης. 

 Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του έργου και του τρόπου λειτουργίας και 

διαχείρισης αυτού 

 Τάσεις και προοπτικές εξέλιξής του 

Στα κεφάλαια της παρούσας μελέτης που προηγήθηκαν, έγινε αναλυτική καταγραφή του 

φυσικού περιβάλλοντος, του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, των 

υφιστάμενων περιβαλλοντικών πιέσεων και της υφιστάμενης κατάστασης ρύπανσης.  

Επιπλέον έγινε αναλυτική καταγραφή – παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, και των 

εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν. Τα προτεινόμενα έργα, διερευνώνται στις ακόλουθες 

παραγράφους, σε ότι αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων για κάθε περιβαλλοντική 

συνιστώσα, τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας. 

Εκτιμήθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά οι επιπτώσεις εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στο 

ακουστικό περιβάλλον, οι επιπτώσεις στην οδική κυκλοφορία, η παραγωγή αποβλήτων υγρών 

και στερεών, οι απαιτήσεις νερού και ενέργειας, οι επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον. Λόγω του ότι σε αρκετές περιβαλλοντικές παραμέτρους/συνιστώσες δεν 

υπάρχουν μετρήσεις/στοιχεία βάσης έτσι ώστε να προκύπτει με σχετική ασφάλεια η 

επιπρόσθετη επιβάρυνση (κυρίως σε ότι αφορά στις ποσοτικές εκτιμήσεις) η εκτίμηση των 

επιπτώσεων έγινε με θεωρητικές προσεγγίσεις και παραδοχές και με βάση την εμπειρία σε 
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ανάλογα έργα. Αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε επιμέρους περιβαλλοντική συνιστώσα 

παρουσιάζονται στις αντίστοιχες παραγράφους 

 

9.2.  Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Το υπό μελέτη έργο, δεν δύναται να επηρεάσει τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

της περιοχής του, τόσο στην φάση κατασκευής των έργων όσο και στην φάση λειτουργίας 

του. 

 

9.3.  Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

9.3.1 .  Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την κατασκευή 

Οι κατασκευαστικές εργασίες των Προτεινόμενων Έργων δεν θα αλλοιώσουν την οπτική 

εικόνα του τοπίου ή θα προκαλέσουν τον αποχαρακτηρισμό του. Τα προτεινόμενα λιμενικά 

έργα  και το προκατασκευασμένο κτίρο για την εξυπηρέτηση όλων των δραστηριοτήτων-

χρήσεων του αλιευτικού καταφυγίου, εντάσσονται αρμονικά στο ήδη διαμορφωμένο λιμενικό 

και παραλιακό οικιστικό περιβάλλον.  

Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται να δημιουργηθούν 

αντιαισθητικοί όγκοι μπαζών. Αντικείμενο οπτικής ρύπανσης αποτελεί και ο χώρος του 

εργοταξίου όπου θα παρουσιάζεται μεγάλη κινητικότητα οχημάτων και μηχανημάτων. 

Οι άμεσα επηρεαζόμενοι από την οπτική οχληρία κατά την διάρκεια της κατασκευής του 

Έργου αναμένεται να είναι οι αλιείς που χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα έργα καθ΄όλη τη 

διάρκεια του χρόνου και κυρίως κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου οι ιδιοκτήτες των 

εστιατορίων-αναψυκτηρίων, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 

κυρίως στη παραλιακή ζώνη καθώς και οι επισκέπτες – τουρίστες.   

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις στη μορφολογία της περιοχής από την κατασκευή των έργων 

είναι μόνιμες μεν, όμως δεν επιφέρουν ουσιαστικές επιπτώσεις στην μορφολογία ή προκαλούν 

αποχαρακτηρισμό των μορφολογικών δεδομένων της περιοχής. 

Οι επιπτώσεις στο οπτικό πεδίο της περιοχής από τα κατασκευαστικά έργα θα είναι 

βραχυπρόθεσμες και παροδικές και με την χρήση κατάλληλων τεχνικών απόκρυψης των 

κατασκευαστικών έργων, οι επιπτώσεις αυτές δεν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 

περιοχή για τη χρονική περίοδο κατασκευής των έργων. 

 

9 .3 .2 .  Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την λειτουργία 

Η μορφολογία της περιοχής του έργου θα έχει οριστικοποιηθεί στη φάση κατασκευής με τα 

προτεινόμενα έργα, η οποία όπως προαναφέρθηκε, θα είναι οριστική και μη αναστρέψιμη. Σε 

κάθε περίπτωση όμως, η εισαγωγή-κατασκευή των νέων έργων και δραστηριοτήτων, δεν 

επιφέρουν ουσιαστικές επιπτώσεις στη μορφολογία.  

Η ολοκλήρωση των έργων θα οργανώσει τον αυθαίρετο σήμερα ελλιμενισμό. Η προτεινόμενη 

κτιριακή εγκατάσταση κατασκευάζεται επί του νέου παραλιακού κρηπιδώματος για την 

εύρυθμη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των χρηστών του. 
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Η επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στις αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις χερσαίου 

χώρου και στο κτίριο, θα γίνει με βάση το ευρύτερο τοπίο και το δομημένο περιβάλλον. Το 

κτίριο έχει το μικρότερο δυνατό ύψος.  

Στοιχείο οπτικής ρύπανσης μπορεί να αποτελέσει η εικόνα επιπλεόντων στερεών αποβλήτων 

στη θαλάσσια λιμενολεκάνη. Η θαλάσσια περιοχή θα πρέπει να παραμένει καθαρή τόσο από 

στερεά απόβλητα που μπορεί να επιπλέουν όσο και από ρυπογόνες ουσίες που μπορεί να 

αλλοιώσουν την ποιότητα π.χ χρώμα του νερού ή να προκαλέσουν φαινόμενα δημιουργίας 

άλγους. Ένα τέτοιο γεγονός θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες του έργου, και στους 

χρήστες της ευρύτερης παραλιακής ζώνης, κατά συνέπεια θα πρέπει να ληφθούν αυστηρά 

μέτρα για το δραστικό περιορισμό συγκεντρώσεων οργανικών και πετρελαιοειδών αποβλήτων 

και απορριμμάτων από τη διαχείριση της εγκατάστασης. 

 

9.4.  Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά 

9.4.1 .  Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την κατασκευή 

Η ποιότητα του εδάφους χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του να συντηρεί την φυτική και 

ζωική δραστηριότητα, να διατηρεί ή και να βελτιώνει την ποιότητα του νερού και του αέρα και 

παράλληλα να διασφαλίζει την ανθρώπινη υγεία. Το μέγεθος των επιπτώσεων στο έδαφος 

αποτελεί παράγοντα του βαθμού επηρεασμού της περιοχής και της υφιστάμενης ποιότητας 

του εδάφους. 

Οι επιπτώσεις από τις κατασκευαστικές εργασίες οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα του 

εδάφους είναι κυρίως: 

• H συμπίεση του εδάφους λόγω της χρήσης βαρέων οχημάτων ή εξοπλισμού 

• Η ρύπανση του εδάφους με τοξικές ουσίες, π. χ μηχανέλαια, καύσιμα κ.λ.π. 

• Η διάβρωση του εδάφους 

• Η αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος του εδάφους 

• Η επικάλυψη του εδάφους με μπετόν 

• Η αφαίρεση ή καταστροφή της βλάστησης 

Ο βαθμός επηρεασμού του εδάφους από την κατασκευή των νέων έργων δεν αναμένεται να 

είναι σημαντικός.  

  

9.4.2 .  Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά τη λειτουργία 

Το έργο λόγω της φύσης του, του είδους του, της χρήσης του δεν δύναται με την λειτουργία 

του να προκαλέσει επιπτώσεις που αφορούν: 

- Στην αλλοίωση, κατάτμηση της εξωτερικής επιφάνειας των πετρωμάτων. 

- Σε πιθανή καταστροφή ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών, όπως π.χ. πηγών, 

σπηλαίων κ.λπ. 
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- Σε πιθανή εμφάνιση γεωλογικών φαινομένων ειδικής σπουδαιότητας, όπως ασταθείς 

καταστάσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις κ.λπ. 

Σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών της περιοχής μελέτης εξετάζονται τα 

εδαφικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου πυθμένα της περιοχής του έργου και αξιολογείται η 

πιθανότητα ρύπανσης του εδάφους. 

Έτσι, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από την χρήση του αλιευτικού καταφυγίου αφορούν 

αποκλειστικά στη ρύπανση των θαλάσσιων ιζημάτων από τις ίδιες πηγές, οι οποίες προκαλούν 

καταρχήν ρύπανση της θαλάσσιας υδάτινης μάζας κυρίως στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης. 

Τα επιπλέοντα πισσώδη σφαιρίδια πετρελαϊκών υδρογονανθράκων, από διαρροές μηχανών 

σκαφών, αποτελούν υπόστρωμα ζωής για ορισμένους θαλάσσιους οργανισμούς (π.χ. τα 

θυσανόποδα).  

Τα ασβεστούχα τμήματα των οργανισμών αυτών μπορεί να αυξήσουν το ειδικό βάρος των 

σφαιριδίων, με αποτέλεσμα να καταβυθίζονται και να αποτίθενται στα ιζήματα. Τα στερεά 

συστατικά των αποβλήτων μπορεί να δημιουργήσουν ιζήματα, πλούσια σε οργανική ύλη. 

Αυτό, σε συνδυασμό με τις χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου στα νερά της λιμενολεκάνης, 

προκαλεί αύξηση της πανίδας του πυθμένα, με κυρίαρχους οργανισμούς polychaetes και 

oligochaetes  και ελάττωση των αξιόλογων ειδών. 

Σε ότι αφορά τη διάβρωση των εδαφών της περιοχής του έργου λόγω της απομάκρυνσης της 

βλάστησης και άλλων παραγόντων, η συμπίεση και η σφράγιση, αυτή συντελέστηκε στη 

φάση κατασκευής του καταφυγίου (εκσκαφές, θεμελίωση, δόμηση στηλών, κρηπιδοτοίχων, 

επίχωση χερσαίου χώρου, επιστρώσεις).  

Μετά την κατασκευή των έργων το οικοσύστημα επανέρχεται σιγά σιγά σε νέα κατάσταση και 

σε νέα δυναμική ισορροπία. Η εν δυνάμει αυτή ισορροπία θα επανέλθει αρκετά γρήγορα μετά 

και την κατασκευή των νέων έργων, καθόσον αυτά, εντάσσονται στο ίδιο καθεστώς χρήσεων, 

οι οποίες αποτέλεσαν παράγοντα καθορισμού αλλαγής του φυσικού περιβάλλοντος, στην 

περιοχή που εγκαταστάθηκαν (σταδιακή κατασκευή λιμένα Αλυκής).   
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9.5.  Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

9.5.1 .  Επιπτώσεις κατά την κατασκευή 

9.5.1.1 Επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις 

Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων δεν επιφέρει επιπτώσεις ή επηρεασμό σε δάση και 

δασικές εκτάσεις. 

 

9.5.1.2 Επιπτώσεις στις περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

Το έργο δεν δύναται να επηρεάσει με την κατασκευή του περιοχές του εθνικού συστήματος 

προστατευόμενων περιοχών, καθώς όπως έχει προαναφερθεί, η περιοχή του υπό εξέταση 

έργου, δεν βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με προστατευόμενες περιοχές. 

 

9.5.1.3 Επιπτώσεις σε εκτάσεις της ξηράς και στα εσωτερικά ύδατα 

Οι κατασκευαστικές εργασίες των προτεινόμενων έργων δεν αναμένεται να επιφέρουν 

επιπτώσεις στο χερσαίο φυσικό περιβάλλον και δεν αναμένεται να επηρεάσουν την όποια 

χερσαία χλωρίδα στην περιοχή ενδιαφέροντος. Είναι ευθύνη του αναδόχου κατασκευής να 

μην προκληθεί οποιαδήποτε ζημία στην υφιστάμενη φυσική βλάστηση του καταφυγίου.  

Τα προτεινόμενα έργα περιορίζονται στο χερσαίο χώρο του υφιστάμενου λιμανιού, δεν 

καταλαμβάνουν αδόμητες φυσικές εκτάσεις ξηράς. 

Οι επιπτώσεις στην ξηρά περιορίζονται στη περιοχή του λατομείου/ων, από όπου θα γίνει 

λήψη φυσικών προϊόντων και υλικών (λιθορριπές, φυσικοί ογκόλιθοι, αδρανή, κ.λ.π) για την 

κατασκευή του έργου. 

Τέλος δεν αναμένονται επιπτώσεις στα εσωτερικά ύδατα καθόσον δεν απαιτούνται βαθιές 

θεμελιώσεις για την κατασκευή των προτεινόμενων έργων (λιμενικών και κτιριακών έργων), 

ούτε διάνοιξη γεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών του 

έργου. 

   

9.5.1.4  Επιπτώσεις σε θαλάσσιες εκτάσεις-θαλάσσιο περιβάλλον και οικοσύστημα 

Τα προτεινόμενα έργα, δεν απαιτούν δέσμευση πρόσθετης θαλάσσιας έκτασης για λιμενική 

χρήση καθόσον θα λάβουν παρακτικά χώρα στην δεσμευμένη θαλάσσια έκταση του ήδη 

διαμορφωμένου λιμένα.  

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και οικοσύστημα στη φάση 

κατασκευής των έργων, οφείλονται κατά κύριο λόγο στις εργασίες κατασκευής της του 

προσήνεμου μόλου, στις τοπικές εκσκαφές για την τοποθέτηση των ημιθαμμένων τεχνητών 

ογκολίθων αγκύρωσης των πλωτών, στην επέκταση της χερσαίας ζώνη και την κατασκευή 

του παραλιακού κρηπιδώματος και κατά δεύτερο σε τυχόν διαρροές πετρελαιοειδών 

προϊόντων από τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό κατασκευής του αναδόχου.  

Στην περίπτωση των εκσκαφών, σημαντική επίπτωση είναι ο αφανισμός του βενθικού 

οικοσυστήματος στην περιοχή της εκσκαφής, καθώς θα επέλθει πλήρης καταστροφή του 
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υπάρχοντος υποστρώματος στην έκταση επιρροής τους. Τόσο τα δυσκίνητα όσο και τα 

ευκίνητα βενθικά ζώα στην περιοχή αυτή θα θανατωθούν κατά την αρπαγή τους μαζί με το 

υπόστρωμα από τη βυθοκόρο.  

Σε κάθε περίπτωση η απώλεια μερικών οικοσυστημάτων θα συνοδεύεται από την δημιουργία 

νέων ή και ίδιας ομάδας οικοσυστημάτων που θα αναπτυχθούν πάνω και πλησίον της νέας 

θωράκισης. Η παρουσία του προσήνεμου μώλου, οδηγεί στην δημιουργία δύο κυρίως 

οικοσυστημάτων. Η εσωτερική μεριά παρέχει ένα κλειστό και προστατευμένο περιβάλλον το 

οποίο αξιοποιείται κυρίως από μικρά ψάρια που αναζητούν ασφάλεια και σταθερές συνθήκες. 

Εντός της λιμενολεκάνης όμως, παρατηρούνται εν γένει, υψηλότερες συγκεντρώσεις ρύπων 

(κυρίως φωσφορικών και νιτρικών) και χαμηλότερα επίπεδα οξυγόνου γεγονός που περιορίζει 

τα είδη θαλάσσιων οργανισμών που φιλοξενεί, σε αυτά που είναι ανθεκτικά σε αντίξοες 

συνθήκες. 

Κατά την απόρριψη των υλικών εκσκαφής στα βαθιά και στην επιλεγείσα κατόπιν άδειας της 

Λιμενικής Αρχής θαλάσσια περιοχή, θα παρουσιαστούν επίσης  προβλήματα στην επιβίωση 

των βενθικών οργανισμών της περιοχής αυτής.  

Κατά τις διεργασίες αποκατάστασης της θωράκισηςκαι επέκτασης του προσήνεμου μώλου, την 

κατασκευή του παραλιακού κρηπιδώματος, των τοπικών εκσκαφών για την τοποθέτηση των 

ογκολίθων αγκύρωσης των πλωτών, αναμένεται η δημιουργία πλουμιών αιωρούμενων 

ιζημάτων στο βυθό και στην επιφάνεια της θάλασσας. Οι κυριότερες διεργασίες που 

προκαλούν την θολότητα είναι οι εκσκαφές. Τα πλούμια ιζημάτων που δημιουργούνται 

αποτελούνται κυρίως από λεπτόκοκκα ιζήματα και αργίλους και αναμένεται να προκαλέσουν 

θολότητα της θαλάσσιας στήλης στην περιοχή των έργων. Η θολότητα του νερού στις 

περιοχές εκσκαφής, εκτός από την επίπτωση στην αισθητική, είναι κυρίως ο περιορισμός της 

διαπερατότητας του φωτός στην θαλάσσια στήλη με αποτέλεσμα τη μείωση της 

παραγωγικότητας ορισμένων ειδών φυτοπλαγκτόν. Περαιτέρω, μπορεί να προκαλέσει αλλαγές 

στη διακίνηση των ψαριών από την περιοχή μελέτης τα οποία θα θελήσουν να παρακάμψουν 

την επηρεαζόμενη περιοχή. 

Η έκταση των πλουμιών ιζημάτων-αιωρημάτων αυτών και ο χρόνος παραμονής τους 

εξαρτώνται κυρίως από την ένταση των θαλάσσιων ρευμάτων στην περιοχή. Έτσι προτείνεται 

όπως και όπου είναι εφικτό, οι διάφορες εργασίες να πραγματοποιούνται σε περιόδους με 

χαμηλές εντάσεις θαλάσσιων ρευμάτων.  

Μετά την δημιουργία των πλουμιών ιζημάτων ακολουθεί η διαδικασία της κατακάθισης των 

ιζημάτων η ταχύτητα της οποίας εξαρτάται πάλι από την ένταση των θαλάσσιων ρευμάτων. 

Στη διαδικασία αυτή θα υπάρξει κατακάθιση πρώτα το χοντρόκοκκων ιζημάτων, τα οποία θα 

περιοριστούν κοντά στο σημείο εκσκαφής και στην συνέχεια των πιο λεπτόκοκκων ιζημάτων 

τα οποία μπορεί, ανάλογα και με τις κυματικές συνθήκες, να έχουν μεγαλύτερη διασπορά. Η 

κατακάθιση των ιζημάτων αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο βενθικό περιβάλλον 

αφού θα επικαλύψει τις φυτοκοινωνίες και άλλους οργανισμούς με αποτέλεσμα είτε την 

θανάτωσή τους είτε την μείωση της παραγωγικότητάς τους.  

Οι επιπτώσεις από την κατακάθιση των ιζημάτων αναμένεται να είναι τοπικές σε έκταση και να 

περιορίζονται κυρίως στην θαλάσσια περιοχή της αποκατάστασης της διατομής και στην 

άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή της. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αποκατάσταση της 

διατομής δεν περιλαμβάνει ύφαλες επιχώσεις παρά μόνο έξαλες για την έδραση του τοίχου 

αντιστήριξης, επομένως οι επιπτώσεις της θολότητας της θαλάσσιας στήλης προέρχονται κατά 

κύριο λόγο από τις εργασίες εκσκαφής. Η ένταση των ρευμάτων στην περιοχή μελέτης 
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αναμένεται να υποβοηθήσει στην γρήγορη διασπορά των πλουμίων, έτσι ώστε οι επιπτώσεις 

τους στον βυθό της περιοχής να είναι περιορισμένες. 

Η διενέργεια θαλάσσιων έργων όπως η εκσκαφή-κατασκευή θωράκισης, αποτελούν πηγή 

υποθαλάσσιου θορύβου και δονήσεων. Ο θόρυβος που εκπέμπεται από τέτοιου είδους 

διεργασίες είναι συνήθως μεσαίας ή χαμηλής συχνότητας από 10-1000Hz, φτάνει μέχρι τα 

150-200dΒΑ και είναι περιορισμένης διάρκειας. 

Οι επιπτώσεις του θορύβου και των δονήσεων στους θαλάσσιους οργανισμούς δεν είναι 

ευρέως διατυπωμένες στη βιβλιογραφία, όμως εντοπίζονται κυρίως στην διαταραχή 

συμπεριφορών οι οποίες χρησιμοποιούν ήχους για τον εντοπισμό θηράματος, την ήγερση 

συναγερμού, επίδειξη κοινωνικών συμπεριφορών, κ.λ.π. Οι ήχοι που εκπέμπονται από τους 

οργανισμούς αυτούς και κυρίως τα ψάρια είναι συνήθως μεσαίας ή χαμηλής συχνότητας από 

50-5000Hz και εμπίπτουν εντός των ορίων του θορύβου από ανθρωπογενείς παράγοντες. 

Οι πιο κοινές επιπτώσεις στα ψάρια από θόρυβο και δονήσεις, είναι η πρόκληση πανικού, η 

αλλαγή δρομολογίων και η αλλαγή χώρων εύρεσης τροφής έτσι ώστε να αποφεύγουν 

περιοχές με υψηλά επίπεδα θορύβου. Παρόλα αυτά, μελέτες δείχνουν ότι οι θαλάσσιοι 

οργανισμοί δείχνουν μεγάλη προσαρμοστικότητα σε υψηλά επίπεδα θορύβου. 

Επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα στη φάση κατασκευής του έργου, μπορεί να 

οφείλονται και σε τυχόν διαρροές πετρελαιοειδών προϊόντων (καυσίμων και λιπαντικών) από 

τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό κατασκευής του αναδόχου (πλωτά ή χερσαία). Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα δεσμεύουν τον ανάδοχο για 

την αποφυγή διαρροών. 

Επιπτώσεις μπορεί να προκύψουν και από τις επιφανειακές απορροές. Οι επιφανειακές 

απορροές αφορούν κυρίως σε: 

 Απορροές από τις διαδικασίες απολύμανσης/καθαρισμού εξοπλισμού και μηχανημάτων 

 Απορροές από διαρροές ή αλόγιστη χρήση νερού 

 Απορροές από περιστατικά βροχοπτώσεων 

Λόγω της φύσης των απορροών αυτών αλλά και της παρουσίας σκόνης/ άμμου κτλ εντός του 

εργοταξίου, οι επιφανειακές απορροές αναμένεται να είναι αρκετά επιβαρυμένες σε 

αιωρούμενα στερεά και σε οργανικούς ρύπους (λάδια, βαρέα μέταλλα, υδρογονάνθρακες κτλ.) 

Οι επιπτώσεις από τις επιφανειακές απορροές ενδέχεται να είναι σημαντικές λόγω των 

σημαντικών ποσοτήτων που αναμένεται να δημιουργούνται. Σημειώνεται ποσοστό των εν 

λόγω απορροών απορροφώνται  από τα επιφανειακά εδαφικά στρώματα και τα μπάζα. 

Περαιτέρω, η διάρκεια των επιπτώσεων αυτών είναι βραχυπρόθεσμη και παύει με το πέρας 

των κατασκευαστικών έργων και την πλήρη αποκατάσταση των χώρων.  

Οι επιπτώσεις από τις πιο πάνω απορροές θα είναι εντονότερες σε περίπτωση πλημμύρας, 

οπότε τα νερά στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθούν περισσότερο με ρυπογόνες ουσίες που  

είναι πολύ πιθανό να καταλήξουν εντός της θαλάσσιας περιοχής. 

Η εισροή των επιφανειακών απορροών του εργοταξίου στην θάλασσα θα προκαλούσε την 

μεταφορά ιζημάτων και ρύπων στο θαλάσσιο χώρο και την πρόκληση θολότητας αλλά και 

οργανικής ρύπανσης. 
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Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα από τον ανάδοχο κατασκευής, 

ήτοι μέτρα σωστής διαχείρισης του εργοταξίου έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία 

επιφανειακών απορροών και στη συνέχεια η είσοδός τους στη θάλασσα, βλ και κεφ. 10.   

  

Συμπερασματικά:  

Οι επιπτώσεις από τις εκσκαφές είναι περιορισμένες, αφορούν  γραμμική εκσκαφή κατά μήκος 

του πόδα του πρανούς θωράκισης για την αποκατάσταση της εξωτερικής διατομής θωράκισης 

του προσήνεμου μώλου και τοπικές εκσκαφές για την έδραση των ημιθαμμένων τεχνητών 

ογκολίθων αγκύρωσης των πλωτών κατασκευών, των προβλητών επι βάθρων και του 

παραλιακού κρηπιδώματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην διάθεση του μη 

επαναχρησιμοποιούμενου εκσκαφικού υλικού, όπου θα πρέπει να εφαρμοσθούν κατάλληλα 

μέτρα.  

Η θολότητα και η αιώρηση είναι παροδικά φαινόμενα και σταματούν σταδιακά με το πέρας 

των κατασκευαστικών εργασιών, όπου και αναμένεται να υπάρξει επαναφορά του φυσικού 

συστήματος.  

Ο θόρυβος και οι δονήσεις που θα δημιουργηθούν εντός της θαλάσσιας ζώνης της περιοχής 

των κατασκευαστικών έργων, θα είναι περιορισμένης έκτασης και διάρκειας. 

Κατάλληλα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοσθούν για την αποφυγή διαρροών (πετρελαιοειδών 

καταλοίπων, καυσίμων, λιπαντικών) από τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα του αναδόχου 

κατασκευής. 

Κατάλληλα μέτρα σωστής διαχείρισης του εργοταξίου θα πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή 

επιφανειακών απορροών και είσοδο αυτών στη θαλάσσια λιμενολεκάνη. 

Όλες οι προαναφερθείσες επιπτώσεις αναμένεται να εκλείψουν σε σημαντικό βαθμό μετά το 

πέρας των εργασιών κατασκευής. 

 

9.5.2 .  Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά τη λειτουργία 

9.5.2.1  Επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις 

Η λειτουργία των προτεινόμενων έργων δεν επιφέρει επιπτώσεις ή επηρεασμό σε δάση και 

δασικές εκτάσεις. 

  

9.5.2.2  Επιπτώσεις στις περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων 

περιοχών 

Το έργο δεν δύναται να επηρεάσει αρνητικά με την λειτουργία του περιοχές του εθνικού 

συστήματος προστατευόμενων περιοχών ή περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

Αντιθέτως η ανάπτυξη του καταφυγίου και η προσέλκυση τουριστών – επισκεπτών θα 

μπορούσε να αναδείξει τις περιοχές υψηλού φυσικού κάλους και αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, καθώς θα μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν θέσεις επίσκεψης τουριστών.  

  

9.5.2.3.  Επιπτώσεις σε εκτάσεις της ξηράς και στα εσωτερικά ύδατα 

Οι επιπτώσεις στην χερσαία έκταση θα συντελεσθούν στην φάση κατασκευής και θα είναι 

μόνιμες, εν προκειμένω δε, αρκετά περιορισμένες. Το έργο στην φάση λειτουργίας δεν 

επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις σε εκτάσεις ξηράς, ή στα εσωτερικά ύδατα. Για την κάλυψη 

των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών του έργου, δεν απαιτείται δη ισχύουσα νομοθεσία 

για την διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων από την λειτουργία του έργου.  
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9.5.2.4  Επιπτώσεις σε εκτάσεις της ξηράς και στα εσωτερικά ύδατα 

Οι κυριότερες επιπτώσεις από τη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής στην πλήρη 

ανάπτυξή του, στο θαλάσσιο περιβάλλον περιλαμβάνουν: 

 Επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στους χρήστες 

του καταφυγίου 

 Επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς, ως αποτέλεσμα της παραπάνω δυναμικής 

κατάστασης 

Τα λιμενικά έργα όπως και ο μελετώμενος λιμένας μπορεί να αποτελέσουν πηγή σημειακής και 

μη-σημειακής πηγής μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, παρόλο που συνήθως δεν 

περιλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις που ρυπαίνουν σημαντικά το περιβάλλον. Η εισαγωγή 

ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα από μια εγκατάσταση όπως ο υπό εξέταση λιμένας, 

συμβαίνει κυρίως με δύο τρόπους, την εισαγωγή ρύπων από τα πλοία και σκάφη που 

ελλιμενίζονται ή διακινούνται στη λιμενολεκάνη και από την εισροή ρύπων οι οποίοι 

δημιουργούνται στους χερσαίους χώρους του έργου (δρόμους, τουριστικές/εμπορικές 

μονάδες κλπ) και βρίσκουν δίοδο στην λιμενολεκάνη.  

Ο συνδυασμός της χαμηλής κυκλοφορίας και της απόρριψης ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα 

μπορεί να προκαλέσει την αύξηση της συγκέντρωσης ρυπογόνων ουσιών στη θαλάσσια 

στήλη, τα ιζήματα και τους θαλάσσιους οργανισμούς. 

Οι ρύποι οι οποίοι μπορεί να δημιουργούνται στο έργο παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

Πίνακα: 

 

Πίνακας 9-1: Είδος ρύπων που δημιουργούνται δυνητικά από την λειτουργία του 

καταφυγίου 

Ρύπος Πηγή 

Παθογόνες ουσίες - Αστικά λύματα από χερσαίες εγκαταστάσεις 

- Λύματα από αλιευτική δραστηριότητα κ.λ.π 

- Απόρριψη λυμάτων από σκάφη, πλοία, ημερόπλοια, κ.λ.π 

Ιζήματα - Από όμβρια ύδατα 

- Από διάβρωση θαλάσσιων έργων 

Υδρογονάνθρακες - Διαρροές καυσίμων και λιπαντικών 

- Διαρροές βαφών και συντηρητικών 

Τοξικές ουσίες - Διαρροές βαφών και συντηρητικών 

Στερεά απόβλητα -Από χερσαίους χώρους  

- Απόρριψη από σκάφη 
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Εικόνα 9-1:  Επιπτώσεις από την εισροή ρύπων στη θάλασσα (Πηγή: National Management 

Measures Guidance to Control Nonpoint Source pollution from Marinas and Recreational 

Boating, US EPA, 2001) 

 

 Οργανικές ουσίες 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου οργανικές ουσίες όπως αστικά λύματα, τρόφιμα, 

σκουπίδια κ.α βρίσκουν δίοδο στην θάλασσα. Η βιοαποικοδόμηση των ουσιών αυτών 

καταναλώνει οξυγόνο με αποτέλεσμα να μειώνονται τα επίπεδα οξυγόνου εντός της 

θαλάσσιας στήλης. Εάν τα επίπεδα οξυγόνου πέσουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα τότε μπορεί να 

επηρεάσουν τους θαλάσσιους οργανισμούς. Η περίπτωση εμφάνισης του φαινομένου αυτού 

γίνεται περισσότερο κατά την καλοκαιρινή περίοδο που η κίνηση στο έργο βρίσκεται στο 

αποκορύφωμα αλλά και γιατί η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού το καλοκαίρι μειώνει την 

ικανότητά του να συγκρατεί οξυγόνο. Για το λόγο αυτό θα επιβληθούν κατάλληλα μέτρα 

διαχείρισης.  

 Μέταλλα 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και συντήρησης των σκαφών αλλά και μέσω των ομβρίων 

υδάτων διάφορα μεταλλικά στοιχεία και βαρέα μέταλλα μπορεί να καταλήξουν στο θαλάσσιο 

χώρο όπως:  

- Αρσενικό: βρίσκεται σε βαφές, εντομοκτόνα και συντηρητικά ξύλου 

- Zinc: Βρίσκεται σε συντηρητικά μεταλλικών καρινών, ενώ βρίσκεται και σε λιπαντικά 

και ελαστικά 

- Χαλκός: Χρησιμοποιείται σε συντηρητικά και βαφές 

- Νικέλιο: Βρίσκεται στα φρένα αυτοκινήτων 

- Κάδμιο: Βρίσκεται  στα  φρένα  αυτοκινήτων  και  σε  ηλεκτρικούς 

συσσωρευτές/μπαταρίες 

Ο χαλκός είναι ίσως το πιο κοινό μέταλλο που εντοπίζεται στο θαλάσσιο περιβάλλον σε 

μικτούς λιμένες (σε ψάρια, μικροοργανισμούς και μαλάκια) αφού χρησιμοποιείται ευρέως σε 

συντηρητικά των καρινών των σκαφών. Τα επίπεδά του πολλές φορές μπορεί να φτάσουν σε 

τοξικά επίπεδα (Hall et.al, 1987) ενώ τα επίπεδα των άλλων μεταλλικών στοιχείων που 
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προαναφέρθηκαν σπάνια εντοπίζονται σε συγκεντρώσεις που να είναι τοξικές στη θαλάσσια 

βιολογία. 

Τα μεταλλικά στοιχεία συνήθως επικολλώνται σε αιωρούμενα σωματίδια ή λεπτόκοκκη ύλη και 

μεταφέρονται στον βυθό όπου παγιδεύονται στα ιζήματα. Σε περιπτώσεις θαλασσοταραχής ή 

εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης ποσότητες αυτών των ρύπων μπορεί να επανακυκλοφορήσουν 

στην θαλάσσια στήλη. 

 Υδρογονάνθρακες 

Πιθανές πηγές υδρογονανθράκων του Προτεινόμενου Έργου αποτελούν τα όμβρια ύδατα από 

τους χερσαίους χώρους και οι διαρροές από τα σκάφη. 

 Διαλύτες 

Οι διαλύτες βρίσκονται κυρίως σε βαφές και διαλυτικά βαφών και χρησιμοποιούνται κατά τις 

διεργασίες συντήρησης των σκαφών. Οι ουσίες αυτές είναι αδιάλυτες στο νερό και για αυτό 

έχουν μεγάλη διασπορά ενώ συνήθως επικολλώνται σε αιωρούμενα σωματίδια ή λεπτόκοκκη 

ύλη και μεταφέρονται στον βυθό όπου παγιδεύονται στα ιζήματα. Σε περιπτώσεις 

θαλασσοταραχής ή εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης ποσότητες αυτών των ρύπων μπορεί να 

επανακυκλοφορήσουν στην θαλάσσια στήλη. 

 Αντιπηκτικές Ουσίες 

Οι αντιπηκτικές ουσίες χρησιμοποιούνται κυρίως για την συντήρηση των μηχανών των 

σκαφών. Οι ουσίες αυτές είναι τοξικές στους θαλάσσιους οργανισμούς όμως εντοπίζονται σε 

πολύ μικρές ποσότητες. 

 Οξέα 

Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές των σκαφών περιέχουν οξέα τα οποία είναι τοξικά και καυστικά 

ενώ ηπιότερης μορφής οξέα βρίσκονται σε καθαρτικά. Συνήθως βρίσκουν δίοδο στη θάλασσα 

από διαρροές στα σκάφη. Εκτός και αν απορριφθούν σε μεγάλες ποσότητες π.χ από 

σημαντικές διαρροές, οι ουσίες αυτές αραιώνονται από το θαλάσσιο νερό και γίνονται 

ακίνδυνες. 

 Παθογόνες ουσίες 

Παθογόνες ουσίες όπως κολοβακτηρίδια θα μπορούσαν να εισέλθουν στο θαλάσσιο χώρο του 

έργου από την απόρριψη αστικών λυμάτων των σκαφών κατευθείαν στη θάλασσα, από 

απορροφητικούς βόθρους και από τα όμβρια ύδατα. Η παρουσία τέτοιων ουσιών είναι πολύ 

περιορισμένη σε έργα που διαχειρίζονται σωστά, όμως μπορεί να εντοπιστούν κυρίως σε 

περιόδους αιχμής όπως σαββατοκύριακα και θερινή περίοδο.  

Η παρουσία τέτοιων συγκεντρώσεων παθογόνων ουσιών μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο στην 

υγεία  λουομένων στη λιμενολεκάνη και στην άμεση θαλάσσια περιοχή.  

Η παρουσία όλων των προαναφερθέντων ρύπων στην θαλάσσια περιοχή λόγω της 

λειτουργίας του έργου αναμένεται να επιφέρει επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς της 

περιοχής. Πολλοί από τους θαλάσσιους οργανισμούς τρέφονται φιλτράροντας τα ιζήματα από 

το βυθό ή ουσίες από την θαλάσσια στήλη λαμβάνοντας έτσι τις ρυπογόνες ουσίες. Οι ουσίες 

αυτές συσσωρεύονται στους ιστούς των οργανισμών αυτών και περνούν σε άλλους 

οργανισμούς μέσω της τροφικής αλυσίδας. Αν και συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών δεν είναι 

συνήθως αρκετές για να προκαλέσουν θάνατο στους θαλάσσιους οργανισμούς, μπορεί να 

καταλήξουν στους ανθρώπους μέσω της αλιείας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να απαγορεύεται 

το ψάρεμα εντός της λιμενολεκάνης. Τονίζεται ότι η πιθανότητες εντοπισμού ρυπογόνων 
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ουσιών περιορίζονται κυρίως εντός της λιμενολεκάνης και σε μικρότερο βαθμό στις 

γειτνιάζουσες περιοχές. 

 Στερεά απόβλητα 

Η λειτουργία του καταφυγίου σε περιόδους αιχμής και πληρότητας, κυρίως από τους 

χερσαίους χώρους, αναμένεται να δημιουργεί αξιολογήσιμες ποσότητες στερεών αποβλήτων 

όπως χάρτινες και πλαστικές συσκευασίες, πλαστικές σακούλες, γυάλινα και πλαστικά 

μπουκάλια, τενεκεδάκια αλουμινίου, αποτσίγαρα, πλαστικά καλαμάκια κ.α τα οποία εάν δεν 

διαχειρίζονται σωστά μπορεί να καταλήξουν εντός της θαλάσσιας περιοχής. Τα απόβλητα αυτά 

αποτελούν κίνδυνο για τους θαλάσσιους οργανισμούς οι οποίοι μπορεί να παγιδευτούν σε 

αυτά ή να τα καταναλώσουν περνώντας για τροφή.  

Το έργο διαθέτει ένα καλά οργανωμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων.  

 Διακίνηση Σκαφών 

Η διακίνηση σκαφών στη θάλασσα ταυτίζεται κυρίως με τα μηχανοκίνητα σκάφη η διακίνηση 

των οποίων μπορεί να προκαλέσει τις πιο κάτω επιπτώσεις: 

- Διάβρωση παραλίας εάν κινούνται με μεγάλη ταχύτητα κοντά στην ακτή 

- Αποκοπή θαλάσσιας χλωρίδας 

- Διατάραξη των ιζημάτων του βυθού 

- Θανάτωση ψαριών από κτυπήματα με την προπέλα 

Το μέγεθος των πιο πάνω επιπτώσεων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος 

των διακινούμενων σκαφών, την ταχύτητα πλεύσης, την παρουσία θαλάσσιας χλωρίδας και 

πανίδας, το βάθος της λιμενολεκάνης. 

Οι πιο πάνω επιπτώσεις εντοπίζονται κυρίως σε ξέβαθα νερά, κάτω των τριών μέτρων και σε 

μεγάλες ταχύτητες πλεύσης. Εντός της λιμενολεκάνης του έργου η διακίνηση των σκαφών 

γίνεται σε χαμηλές ταχύτητες ενώ το θαλάσσιο περιβάλλον εντός της λιμενολεκάνης είναι 

σχετικά υποβαθμισμένο λόγω της μακρόχρονης λιμενικής χρήσης.  Συμπερασματικά μπορεί να 

θεωρηθεί ότι οι επιπτώσεις από τη διακίνηση σκαφών περιορίζονται κυρίως εντός της 

λιμενολεκάνης και είναι περιορισμένες. 

 Επιφανειακές απορροές 

Το αλιευτικό καταφύγι Αλυκής στην πλήρη ανάπτυξή του με τα προτεινόμενα έργα θα 

καλυφθεί με σκληρές επιφάνειες (επιστρώσεις με πλάκες, μπετόν, άσφαλτο κλ.π), με 

αποτέλεσμα τη μείωση της απορροφητικότητας του εδάφους και την αύξηση του όγκου των 

επιφανειακών απορροών αλλά και της ταχύτητας ροής τους. Λόγω της έκτασης του έργου η 

επίπτωση αυτή δεν είναι και σημαντική  

 Ατυχηματική ρύπανση 

Σε ότι αφορά την ατυχηματική ρύπανση του θαλάσσιου αποδέκτη, τα πάσης φύσεως πλοία 

κινδυνεύουν από ατυχήματα που μπορούν να συνοψισθούν στις παρακάτω κατηγορίες. 

- πρόσκρουση (με άλλο πλοίο ή πάνω σε λιμάνι, κ.λ.π) 

- προσάραξη (σε αβαθή νερά ή σε ύφαλο) 

- πυρκαγιά (ολική ή μερική) 

- βύθιση (ανεξαρτήτως αιτίων) 
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- μικτές μορφές των παραπάνω (όπως πρόσκρουση και βύθιση, πυρκαγιά και 

βύθιση, πρόσκρουση και πυρκαγιά κ.λ.π.) 

Οι ρυπάνσεις αυτές αφορούν στο σύνολο της ναυτιλιακής κίνησης. Για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεών τους έχουν εφαρμογή γενικά μέτρα που σε κάθε περίπτωση, είτε εμπίπτουν 

στους διεθνείς Κανόνες Ναυσιπλοΐας, είτε προσδιορίζονται από τις επιταγές της Ελληνικής και 

Διεθνούς Νομοθεσίας.  

 Περιοδική συντήρηση ωφέλιμου βάθους λιμενικών έργων 

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της λιμενικής εγκατάστασης ενδέχεται να απαιτηθεί η περιοδική 

συντήρηση του ωφέλιμου βάθους στα μέτωπα παραβολής των πλοίων και των σκαφών που 

χρησιμοποιούν το λιμένα. Οι εργασίες συντήρησης εκτιμάται ότι θα λαβαίνουν χώρα κάθε 

οκτώ με δέκα χρόνια περίπου, και μετά από την πραγματοποίηση των απαραίτητων 

επιβεβαιωτικών ερευνών (βυθομετρήσεις). 

Οι επιπτώσεις από τις εργασίες συντήρησης του ωφέλιμου εστιάζονται στην αύξηση της 

θολερότητας λόγω διαταραχής του πυθμένα. Η επίπτωση αυτή θα είναι προσωρινή, όσο 

διαρκούν οι εργασίες, και είναι αναπόφευκτη. Κατάλληλα μέτρα θα ληφθούν για την διάθεση 

των βυθοκορημάτων. 

Για την εξάλειψη των παραπάνω επιπτώσεων θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα. 

 

9.6.  Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

9.6.1 .  7Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την κατασκευή 

9.6.1.1  Χωροταξιακός σχεδιασμός-χρήσεις γης 

Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στον υφιστάμενο 

χωροταξικό σχεδιασμό και χρήσεις ικαθώς θα οργανωθεί ο αυθαίρετος ελλιμενισμός. Η χρήση 

του αλιευτικού καταφυγίου είναι υφιστάμενη με θετικές εν γένει επιπτώσεις. Τα προτεινόμενα 

έργα έχουν ενταχθεί αρμονικά στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον της περιοχής και 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 

9.6.1.2  Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων δεν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην διάρθρωση 

και κύρια χαρακτηριστικά του οικιστικού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης. Τα 

κατασκευαστικά έργα λαμβάνουν χώρα εντός λιμενικού χώρου και  δεν προκαλούν διάσπαση 

της ενότητας του πολεοδομικού ιστού στον αστικό και εξωαστικό χώρο, τουναντίον 

αποτελούν συνέχειά του και είναι εναρμονισμένα με το πολεοδομικό περιβάλλον του οικισμού.  

Τα προτεινόμενα αναπτυξιακά έργα, χρήσεις, διάρθρωση λειτουργιών, θα αναβαθμίσουν την 

άμεση και ευρύτερη περιοχή ανθρωπογενών δραστηριοτήτων της περιοχής μελέτης.   

 

9.6.1.3  Πολιτιστική κληρονομιά 

Το έργο δεν δύναται να επηρεάσει με την κατασκευή του, θέσεις αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς  η περιοχή του υπό εξέταση 

έργου δεν βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τις προαναφερθείσες περιοχές 
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9.6.2 .  Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά τη λειτουργία 

9.6.2.1  Χωροταξιακός σχεδιασμός-χρήσεις γης 

Γενικά ο λιμένας Αλυκής είναι υπάρχον λιμένας αλιευτικού χαρακτήρα. Τα προτεινόμενα 

λιμενικά έργα, χρήσεις, εξυπηρετήσεις, κυκλοφοριακή οργάνωση λιμένα αποτελούν 

αναβάθμιση και εξέλιξη υφιστάμενων χρήσεων και εξυπηρετήσεων του καταφυγίου με βάση 

την λειτουργική ικανότητα του καταφυγίου, το ισχύον θεσμικό καθεστώς και τις προοπτικές 

εξέλιξης και ανάπτυξής του (θέση λιμένα, συνέργεια με άλλους λιμένες, τάσεις εξέλιξης 

κίνησης, δυνατότητες του χώρου) 

 

9.6.2.2  Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Ο λιμένας Αλυκής και τα προτεινόμενα έργα εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον της περιοχής καθώς η Αλυκή αποτελούσε παραδοσιακό «ψαροχώρι». Τα 

προτεινόμενα αναπτυξιακά έργα, χρήσεις, διάρθρωση λειτουργιών, θα αναβαθμίσουν την 

άμεση και ευρύτερη περιοχή ανθρωπογενών δραστηριοτήτων της περιοχής μελέτης. 

 

9.6.2.3  Πολιτιστική κληρονομιά 

Το έργο δεν δύναται να επηρεάσει αρνητικά με την λειτουργία του θέσεις αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς η περιοχή του υπό εξέταση 

έργου, δεν βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τις προαναφερθείσες περιοχές.  

 

9.7.  Κοινωνικο-Οικονομικές Επιπτώσεις 

9.7.1 .  Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την κατασκευή 

Οι οικονομικές επιπτώσεις κρίνονται θετικές, καθώς για την κατασκευή των έργων θα  

δημιουργηθούν προσωρινές θέσεις εργασίας. Συμπληρωματικά θα τονωθούν και άλλοι τομείς 

της οικονομίας που σχετίζονται με τον τομέα των κατασκευών (εμπόριο, υπηρεσίες). 

Οι ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις στη φάση κατασκευής σχετίζονται κυρίως με τα θέματα 

ασφάλειας και υγιεινής κατά την εκτέλεση των εργασιών και τις επιπτώσεις στη διεξαγωγή της 

θαλάσσιας συγκοινωνίας. 

Οι ανάγκες ηλεκτροδότησης και  ύδρευσης κατά την διάρκεια κατασκευής  θα καλυφθούν από 

τα τοπικά δίκτυα, η επιβάρυνση των οποίων είναι αμελητέου μεγέθους. Οι διεργασίες 

κατασκευής του έργου δεν αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά την ζήτηση ηλεκτρικού 

ρεύματος στην περιοχή αφού η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στην κατασκευαστική φάση είναι 

πολύ περιορισμένη. Ο κίνδυνος που παρουσιάζεται στην φάση κατασκευής είναι η πρόκληση 

οποιουδήποτε ατυχήματος το οποίο να περιλαμβάνει το δίκτυο ηλεκτροδότησης (π.χ αποκοπή 

εναέριων ή υπόγειων καλωδίων). Η σοβαρότητα των επιπτώσεων από ένα τέτοιο ατύχημα 

εξαρτάται από την έκταση της βλάβης όμως γενικά μπορεί να θεωρηθεί ότι θα προκαλέσει 

διακοπή στην ηλεκτροδότηση μέρους της χερσαίας ζώνης. Σημειώνεται ότι το ηλεκτροδοτικό 

δίκτυο που θα τοποθετηθεί θα είναι υπόγειο.  
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Για την αποφυγή ατυχημάτων και της διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων, 

επιβάλλεται όπως πριν την έναρξη των κατασκευαστικών έργων υπάρξει συνεννόηση με την 

ΔΕΗ για την διαρρύθμιση του ηλεκτρικού δικτύου ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες 

πρόκλησης ατυχήματος.  

Το έργο δεν θα επιβαρύνει σημαντικά το δίκτυο ύδρευσης το οποίο είναι πλήρως ανεπτυγμένο 

στην περιοχή.  

Η περιοχή του έργου καλύπτεται από δίκτυο τηλεπικοινωνιών το οποίο είναι πλήρως 

ανεπτυγμένο και στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και 

λειτουργίας το έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις.  

Το έργο δεν αναμένεται να κάνει χρήση οποιαδήποτε φυσικού πόρου ή οποιαδήποτε χρήση  

σημαντικών ποσοτήτων καύσιμου ή ενέργειας. 

Επίσης, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε κατά τη φάση κατασκευής των έργων να 

μην παρακωλύονται οι υφιστάμενες χρήσεις στις παρακείμενες εγκαταστάσεις.  

Αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό ή το εμπόριο από την διενέργεια κατασκευαστικών 

έργων συνδέονται κυρίως με την οπτική ρύπανση της περιοχής, την δημιουργία οχληρίας, την 

μείωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος, τον επηρεασμό των δημόσιων 

υποδομών και την μείωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Λόγω του μεγέθους του έργου 

και την μικρή περίοδο κατασκευής του δεν αναμένεται να υπάρξουν αξιολογήσιμες επιπτώσεις 

στο εμπόριο και τον τουρισμό της περιοχής, ιδιαίτερα αν η κατασκευή του έργου δεν 

υλοποιηθεί σε περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης.  

 

9 .7 .2 .  Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά τη λειτουργία 

- Το έργο, θα έχει θετική επίπτωση στον πρωτογενή τομέα κατά τη λειτουργία του, αφού 

διευκολυνθεί η δραστηριότητα της αλιείας. 

-  Η κατασκευή των προβλεπόμενων έργων και η λειτουργία τους, δεν έχει καμία άμεση 

επίπτωση στον δευτερογενή τομέα καθώς η έκταση που καταλαμβάνεται δεν ανήκει σε 

βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση. 

-  Η αύξηση χωρητικότητας του λιμενίσκου, θα ενισχύσει την κάλυψη και την αυξανόμενη 

ζήτησης για παροχή περισσότερων ασφαλών θέσεων ελλιμενισμού στα διερχόμενα τουριστικά 

σκάφη τους θερινούς μήνες.  Συνεπώς  θα ενισχυθεί ο τουρισμός της  περιοχής που είναι από 

τις βασικές συνιστώσες της τοπικής οικονομίας. 

-  Οι εγκαταστάσεις του Αρίλλα Πέρδικας και Ηγουμενίτσας μπορούν να φιλοξενήσουν τους 10 

επαγγελματίες αλιείς και τους 40 περίπου ερασιτέχνες που εξυπηρετούνται σήμερα στο 

λιμένα. 

-  Όσον αφορά στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου υπάρχουν υψηλού κάλλους και 

ποιότητας παραλίες λουομένων προτείνεται να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

διαχείρισης της λιμενολεκάνης και παρακολούθησης της ποιότητας του νερού έτσι ώστε να 

μην επηρεασθεί η καταλληλότητα της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής ως περιοχή κολύμβησης 

υψηλής ποιότητας υδάτων. 

-  Το Έργο κατασκευάζεται εξ΄ολοκλήρου σε ζώνη δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πάρου και δεν έχει επιπτώσεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. 
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 -  Τα προτεινόμενα λιμενικά έργα δεν επηρεάζουν αρνητικά την παράκτια ακτομηχανική και 

στερεομεταφορ. Μικροσκοπικά, αναμένεται να δημιουργηθούν τοπικές επιπτώσεις από 

δευτερεύοντες κυματισμούς, οι οποίοι δευτερεύοντες κυματισμοί δημιουργούνται από 

διάφορους μηχανισμούς όπως η διέλευση των σκαφών και η ανάκλαση κυματισμών. Οι 

κυματισμοί αυτοί είναι χαμηλής έντασης και γενικά δεν επηρεάζουν την μορφολογία της 

ακτογραμμής αλλά είναι αισθητοί στους λουόμενους. Η επίπτωση αυτή θα μπορούσε να 

μειωθεί στο ελάχιστο αν τα σκάφη δεν πλησιάζουν τους χώρους των λουομένων. 

-  Όσον αφορά στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου υπάρχουν υψηλού κάλλους και 

ποιότητας παραλίες λουομένων προτείνεται να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

διαχείρισης της λιμενολεκάνης και παρακολούθησης της ποιότητας του νερού έτσι ώστε να 

μην επηρεασθεί η καταλληλότητα της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής ως περιοχή κολύμβησης 

υψηλής ποιότητας υδάτων. 

Απαιτήσεις νερού – ενέργειας: (Βλ. Κεφ. 6.5.2.) 

 

9.8.  Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 

9.8.1 .  Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την κατασκευή 

9.8.1.1  Επιπτώσεις στην Κυκλοφορία 

Οι κινήσεις για την κατασκευή των θαλάσσιων εργασιών και οι κινήσεις για την κατασκευή 

των χερσαίων επεμβάσεων είναι εξαιρετικά μικρές της τάξεως του 5-15 δρομολόγια ανά ημέρα 

τον πρώτο χρόνο με βάση την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής.  

 

9.8.1.2  Επιπτώσεις στο Υδροδοτικό Δίκτυο 

Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου εκτιμάται ότι μπορεί να καλυφθεί από το υφιστάμενο 

υδροδοτικό δίκτυο. Πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών ο ανάδοχος του 

έργου θα έρθει σε συνεννόηση με την αρμόδια ΔΕΥΑ. 

 

9.8.1.3  Επιπτώσεις στο Ηλεκτροδοτικό Δίκτυο 

Ο κίνδυνος που παρουσιάζεται στην φάση κατασκευής είναι η πρόκληση οποιουδήποτε 

ατυχήματος το οποίο να περιλαμβάνει το δίκτυο ηλεκτροδότησης (π.χ αποκοπή καλωδίων). Η 

σοβαρότητα των επιπτώσεων από ένα τέτοιο ατύχημα εξαρτάται από την έκταση της βλάβης 

όμως γενικά μπορεί να θεωρηθεί ότι θα προκαλέσει διακοπή στην ηλεκτροδότηση μέρους της 

χερσαίας ζώνης.  

Οι εργασίες κατασκευής δεν αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά την ζήτηση ηλεκτρικού 

ρεύματος στην περιοχή αφού η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στην κατασκευαστική φάση είναι 

περιορισμένη. 

 

9.8.1.4  Επιπτώσεις στις Τηλεπικοινωνίες   

Η περιοχή του έργου καλύπτεται από πλήρως ανεπτυγμένο δίκτυο τηλεπικοινωνιών. Οι 

διεργασίες κατασκευής των προτεινόμενων έργων δεν αναμένεται να έχουν καμιά αρνητική 

επίπτωση στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών της ευρύτερης περιοχής.  
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9 .8 .2 .  Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά τη λειτουργία 

9.8.2.1  Επιπτώσεις στην κυκλοφορία 

Η ανακατασκευή του δρόμου σε συνδυασμό με την δημιουργία θέσεων στάθμευσης θα έχει 

θεική επίπτωση στην κυκλοφορία της περιοχής. 

 

9.8.2.2  Επιπτώσεις στο Υδροδοτικό Δίκτυο  

H λειτουργία του έργου δεν θα επιφέρει σχετική επιβάρυνση στο υδροδοτικό δίκτυο της 

περιοχής ενώ προβλέπεται δεξαμενή για τις ανάγκες της πυρόσβεσης. 

 

9.8.2.3  Επιπτώσεις στο Ηλεκτροδοτικό Δίκτυο   

Το ηλεκτροδοτικό δίκτυο του καταφυγίου είναι ικανοποιητικό και επαρκές σε όλη τη χερσαία 

ζώνη και δεν επιβαρύνει τη γενικότερη λειτουργία του δικτύου. Αυξημένη κατανάλωση 

παρουσιάζεται κατά τους μήνες αιχμής κυρίως από τα διερχόμενα σκάφη αναψυχής.  

 

9.8.2.4  Επιπτώσεις στις Τηλεπικοινωνίες   

Η λειτουργία του καταφυγίου δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στα δίκτυα 

τηλεπικοινωνιών της περιοχής. 

 

9.9.  Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Τα προτεινόμενα έργα στη φάση κατασκευής και η λειτουργίας, δεν θα δημιουργήσουν νέες 

πιέσεις στο περιβάλλον πέραν αυτών που ήδη υπάρχουν.   

Η συνέργεια του έργου με τις πιέσεις έχει να κάνει με αυτές που αφορούν στην κυκλοφορία, 

στο θόρυβο, στην παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων και στην ενδεχόμενη πρόσθετη 

επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη φάση κατασκευής των προτεινόμενων έργων.  

Απαραίτητη προϋπόθεση προς τούτο, είναι και η υιοθέτηση μέτρων και προνοιών, τα οποία 

περιγράφονται στο κεφάλαιο 10. 

 

9.10.  Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

Ατμοσφαιρική ρύπανση καλείται, η παρουσία στην ατμόσφαιρα κάθε είδους ουσιών, σε 

συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, 

στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα και γενικά να καταστήσουν το 

περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, η 

ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που μπορεί να δημιουργήσουν 

ανεπιθύμητες συνθήκες διαβίωσης (νέφος).  

Στη χώρα μας ισχύουν νομοθετημένα όρια και στόχοι για τους ρύπους διοξείδιο του θείου, 

αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ25), διοξείδιο του αζώτου, όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, 

βενζόλιο, μόλυβδο, αρσενικό, κάδμιο, νικέλιο και βενζο(α)πυρένιο σύμφωνα με αυτά που 

έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι οδηγίες που αφορούν στην ποιότητα της ατμόσφαιρας είναι: 
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 Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα 

για την Ευρώπη (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103, ΦΕΚ 488Β/30.3.11). 

 Οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο 

και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΚΥΑ ΗΠ 

22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 920Β/8.6.07). 

 Με την Κ.Υ.Α 11824/1993 θεσμοθετείται σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση 

επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τίθενται «όρια εκτάκτων μέτρων», για τον 

περιορισμό της ρύπανσης σε περιπτώσεις που κυρίως λόγω εξαιρετικά δυσμενών 

μετεωρολογικών συνθηκών για τη διάχυση της ρύπανσης, αναμένεται αύξηση των 

τιμών ρύπανσης.Τα μέτρα λαμβάνονται όταν οι μετρούμενες τιμές υπερβούν ή 

προσεγγίσουν τα όρια εκτάκτων μέτρων (συναγερμού) και ταυτόχρονα υπάρχει 

πρόβλεψη για μετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν τη διατήρηση ή αύξηση των 

τιμών ρύπανσης για τις επόμενες ή την επόμενη ημέρα. 

Η παραπάνω Κ.Υ.Α τροποποιήθηκε και οι οριακές τιμές λήψης εκτάκτων μέτρων, 

αντικαταστάθηκαν με τις νέες οριακές τιμές που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙΙ της 

Οδηγίας    2008/50/ΕΚ (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103, ΦΕΚ 488Β/30.3.11). 

Τα πρότυπα της ποιότητας του αέρα σχεδιάζονται για να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία 

και το περιβάλλον γενικότερα. Αυτά αφορούν αέριους ρύπους οι οποίοι θέτουν την ανθρώπινη 

υγεία σε περιβαλλοντικό κίνδυνο πέραν από ορισμένες συγκεντρώσεις. Για παράδειγμα: το 

διοξείδιο του θείου, το οποίο είναι ερεθιστικό στο αναπνευστικό σύστημα σε υψηλές 

συγκεντρώσεις. Το διοξείδιο του αζώτου είναι φωτοχημικός ρύπος και έχει σημαντικό ρόλο 

στο σχηματισμό των φωτοχημικών αντιδράσεων, π.χ. δημιουργία όζοντος (Ο3). Τα SO2 και 

NOx προκαλούν όξινη βροχή. 

Τα υπάρχοντα όρια ποιότητας αέρα ποικίλουν από χώρα σε χώρα και πολλές φορές ακόμα και 

στην ίδια τη χώρα ανάλογα με τη χρονική περίοδο. Η ανάπτυξη ορίων σε μία χώρα πρέπει να 

αναφέρεται σε μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους. Σε μερικές χώρες για το 

άμεσο μέλλον θα είναι απαραίτητο να εδραιωθούν πρότυπα για τα επίπεδα ρύπανσης με 

άμεσους στόχους τη μείωση και εξάλειψη ασθενειών και θανάτων ακόμη και για 

υπερευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.  Αυτό σημαίνει ότι τα όρια του ρύπου θα πρέπει να είναι 

όσο γίνεται χαμηλότερα και επίσης ο αριθμός των ανθρώπων που επηρεάζονται/ εκτίθενται 

όσο το δυνατόν μικρότερος. Πρέπει να τονισθεί ότι η θεώρηση των ορίων για προστασία του 

πληθυσμού από σημαντικούς κινδύνους είναι στατιστική και φυσικά η υιοθέτηση ορίων 

ποιότητας δεν συνεπάγεται πλήρη προστασία για όλα τα άτομα (παράγοντας ευαισθησίας 

ατόμων). 

Στη συνέχεια δίνονται στοιχεία από τα πρότυπα ποιότητας του αέρα τριών διεθνών 

οργανισμών. Αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Διεθνούς Τράπεζας και του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) [World Health Organization (W.H.O.)].  Οι Οδηγίες 

της Ε.Ε. έχουν υποχρεωτικό καθεστώς στην Ελλάδα, ενώ τα άλλα πρότυπα είναι μόνο για 

κατευθυντήριους σκοπούς, δίνουν δε, δύο ομάδες τιμών ονομαζόμενες οριακές (limit) και 

κατευθυντήριες (guide) τιμές. Οι οριακές τιμές είναι εκείνες οι τιμές τις οποίες δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν οι συγκεντρώσεις ρύπων εντός των χωρών της Ε.Ε. και καθορίσθηκαν για να 

προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία. 

Συνοπτικά, τα Εθνικά όρια, Ε.E., Π.Ο.Υ. και άλλων οργανισμών, παρουσιάζονται συγκριτικά 

στον επόμενο πίνακα.  
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Πίνακας 9-2: Στοιχεία από τα πρότυπα ποιότητας του αέρα τριών διεθνών οργανισμών. 

 

 

Χρονική Περίοδος SO2 Καπνός TSP Pb NO2 O3 CO VOC 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) 

Ετήσια μέση τιμή 40-60 40-60 60-90      

Max 24h μέση τιμή 100-150 100-150 150-230      

Μέγιστη τιμή 1h 350        

Μέγιστη τιμή 24h 125        

Μέσος όρος 1h     190-320 100-200 40000  

Max Μέση 8h τιμή      60 10000  

ΕΕ - ΕΛΛΑΔΑ 

Διάμεση ετήσια 

τιμή  24h μέσων 

τιμών 

80-120 80       

Διάμεσος χειμώνα 

24h μέσων τιμών 
130-180 130       

98% έτους 24h 

μέσων τιμών  
250-300 250   200-135    

Μέση ετήσια τιμή    2,0     

50% έτους 

μετρήσεων 1h  
    50    

ΗΠΑ 

Ετήσια μέση τιμή 80    100    

Μέσος 24h όρος 365  260-150      

Μέσος 3h όρος 1300       160 

Ετήσιος γ.mόρος   75-60      

Μέγιστη μέση -  

3-μηνιαία τιμή 
   1,5     

Μέση τιμή 1h      235 40000  

Μέση 8h τιμή       10000  
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Σε σχέση με τον Πίνακα αυτόν, παρατηρούνται τα εξής:  

 Υπάρχουν οι οδηγίες της Π.Ο.Υ. που λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα μελέτη. 

 Από τα οξείδια του αζώτου (NOx) τα θεσμοθετημένα όρια αφορούν μόνο το NO2. 

 Τα αιωρούμενα σωματίδια και το διοξείδιο του θείου λαμβάνουν οριακές τιμές 

διαφορετικές, που εξαρτώνται από την συγκέντρωση του καθενός, π.χ. μια υψηλή 

συγκέντρωση SO2 επιτρέπεται εάν τα αιωρούμενα σωματίδια είναι χαμηλά και 

αντίστροφα. 

 Τέλος, για τους υδρογονάνθρακες δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια.  Η Αμερικανική 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος (US EPA) είχε ως όριο τα 160 μg/m3 για τη μέση τρίωρη 

τιμή (6-9 π.m, υπέρβαση μια φορά το χρόνο) που καταργήθηκε όμως από το 1983. 

Οι συνήθεις τύπoι τωv μηχαvημάτωv και οχημάτων πoυ χρησιμοποιούνται σε ένα εργοτάξιο 

κατασκευής έργων συναφών με το υπό μελέτη είναι : 

- Μηχανικός εκσκαφέας 

- Αvατρεπόμεvα οχήματα διαφόρων ωφελίμων φoρτίωv 

- Φορτωτές 

- Γερανός (πλωτός, χερσαίος ελαστιχοφόρος) 

- Βυθοκόρος 

- αεροσυμπιεστής 

- αναμικτήρας σκυροδέματος  

Τα περισσότερα από τα παραπάνω μηχανήματα και οχήματα χρησιμoπoιoύv για την κίνησή 

τους ακάθαρτο πετρέλαιο (ντήζελ) ή βεvζίvη.  Ο τύπος του καυσίμου καθώς και η ημερήσια 

κατανάλωση δίνονται στov επόμενο πίνακα. 

Μηχάvημα/ όχημα 

 

Καύσιμo Κατανάλωση (lt/μέρα) 

Βυθοκόρος Ακάθαρτο πετρέλαιο 1250 

Γερανός Ακάθαρτο πετρέλαιο 170 

Ρυμουλκό Ακάθαρτο πετρέλαιο 200 

Προωθητήρας Ακάθαρτο πετρέλαιο 110 

Μηχανικός εκσκαφέας Ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

Αεροσυμπιεστής Ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Ανατρεπόμενο Ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

Φορτωτής Ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Αναμικτήρας σκυροδέματος Βενζίνη 17 

Πίνακας 9-3: Τύπος καυσίμου και ημερήσια κατανάλωση μηχανημάτων εργοταξίου 
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Τα καυσαέρια πoυ εκπέμπovται από τη λειτoυργία τωv εργoταξιακώv μηχαvημάτωv είναι:  

- μovoξείδιo τoυ άvθρακα (CO) 

- υδρoγovάvθρακες (HC) 

- διάφορα οξείδια τoυ αζώτου (NOx) 

- διάφορα οξείδια τoυ θείου (SOx) 

- αιωρoύμεvα σωματίδια και καπνός (TSP) 

- μόλυβδος (Pb), κατά τηv καύση βεvζίvης με Pb 

Οι συντελεστές εκπομπής καυσαερίων για 1 tn καυσίμου με βάση τη βιβλιογραφία (U.S. 

E.P.A., Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) δίvovται στov επόμεvo πίvακα. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9-4: Συντελεστές εκπομπής καυσαερίων ανά 1tn καυσίμου 

 

Γενικά, οι περισσότερες ποσότητες σκόνης οφείλονται, κυρίως, στην κovιoπoίηση και τις 

αποξέσεις των επιφανειών των υλικών, εξ αιτίας της εφαρμoγής μιας μηχανικής δύναμης πάνω 

τους, όπως π.χ. κινήσεις φορτηγών πάνω σε χαλαρό έδαφος.    

Η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (US ΕΡΑ) αναφέρει ότι τέτοιες εκπομπές 

είναι απευθείας ανάλογες με τις ταχύτητες των οχημάτων.  Οι ποσότητες εκπομπών σκόνης 

από τους δρόμους και τις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες ποικίλουν πολύ, με εύρος που 

αρχίζει από 1kg / oχηματoχιλιόμετρo, και φθάvει μέχρι πάνω από 10 kg / oχηματoχιλιόμετρo.   

 

9.10.1.  Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την κατασκευή 

Η αέρια ρύπανση από την κατασκευή των θαλάσσιων εργασιών δεν αναμένεται να είναι ούτε 

σημαντική ούτε καν αξιολογήσιμη με δεδομένα το είδος του έργου και με δεδομένη την μικρή 

ποσότητα των υλικών  και έκταση των εργασιών. 

Πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά την κατασκευή αποτελεί κυρίως η λειτουργία του 

εξοπλισμού και των μηχανημάτων τα οποία δημιουργούν καυσαέρια και τα οποία 

χρησιμοποιούνται είτε για τις κατασκευαστικές διεργασίες είτε για την διακίνηση προσωπικού 

ή υλικών.  

Στην Τεχνική Έκθεση EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 3rd edition, Technical 

report No 30, για τα εργοταξιακά μηχανήματα που ανήκουν στη κατηγορία “Other Mobile 

Sources & Machinery” (snap code 080800, industry) προτείνονται δύο μεθοδολογίες για την 

εκτίμηση των εκπομπών. Η πρώτη βασίζεται στην κατανάλωση του καυσίμου και η δεύτερη 

ΠΗΓΕΣ CO NOx VOC SO2 PM 

Μηχανήματα, kg/tn ντήζελ 0,049 0,025 0,017 0,006 0,01414 

Μηχανήματα, kg/tn βενζίνης 0,590 0,021 0,052 - - 

Φορτηγά (ντήζελ) gr/km 0,0192 0,0095 0,0052 0,0027 0,0023 
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στα χαρακτηριστικά της μηχανής (ισχύς, ηλικία κλπ). Και στις δύο περιπτώσεις η εκτίμηση των 

εκπομπών CO2, και SO2 γίνεται με βάση την κατανάλωση του καυσίμου, καθώς αυτή 

εξαρτάται αποκλειστικά από τη σύνθεση και την κατανάλωση του καυσίμου. 

 

Πίνακας 9-5: Συντελεστές εκπομπής της κατηγορίας “Other Mobile Sources & 

Machinery” (snapcode 080800, industry) 

 

Η δημιουργία καυσαερίων από τον εξοπλισμό δεν επηρεάζει σημαντικά τη γενική ποιότητα της 

ατμόσφαιρας. Όμως η διακίνηση βαρέων οχημάτων και η χρήση γεννητριών μπορεί να 

καταστούν πηγή αύξησης επιπέδων καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα σε μικρή ακτίνα από 

το χώρο διακίνησης ή λειτουργίας τους.  

Όπως αναφέρθηκε, εκτιμάται ότι η μεταφορά επιτόπου του έργου των κύριων υλικών 

κατασκευής, προελεύσεως λατομείου και σκυροδέματα που αφορά στον κύριο όγκο 

μετακινήσεων, θα εκτελείται σταδιακά.   

Η κίνηση αυτή θα πραγματοποιείται παράλληλα με την κυκλοφορία των οχημάτων των 

επισκεπτών του οικισμού. Εάν η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων διακόπτεται κατά την 

διάρκεια της θερινής περιόδου, η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από την προκύπτουσα βαριά 

κυκλοφορία εργασιών κατασκευής, θα είναι αισθητά μειωμένη. Σε κάθε περίπτωση θα 

επιβληθούν κατάλληλα μέτρα για την μείωση και εξομάλυνση των επιπτώσεων από την βαριά 

κυκλοφορία του εργοτάξιο. 

Στην συνέχεια παρατίθεται πίνακας υπολογισμού εκπομπής καυσαερίων ευρωπαϊκών μεσαίων-

βαρέων οχημάτων, στον οποίο φαίνονται οι ποσότητα των ρύπων που εκπέμπονται στην 

ατμόσφαιρα σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο κίνησης φορτηγού οχήματος, ανάλογα με το είδος 

της οδού διακίνησης και τον τύπο του οχήματος.  

Σύμφωνα με τον πίνακα δύναται να υπολογιστούν οι ποσότητες των ρύπων που εκπέμπονται 

από τα δρομολόγια των φορτηγών από/προς το εργοτάξιο, γνωρίζοντας την απόσταση του 

εργοταξίου από τα λατομεία και τις μονάδες σκυροδέματος καθώς και τον αριθμό και τον τύπο 

των βαρέων οχημάτων. Τα στοιχεία αυτά οριστικοποιούνται σε επόμενη φάση, γνωρίζοντας 

τον εξοπλισμό του αναδόχου και το είδος, τον αριθμό και την απόσταση διακίνησης βαρέων 

οχημάτων 
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Πίνακας 9-6: Υπολογισμοί Εκπομπής Καυσαερίων Ευρωπαϊκών μεσαίων-Βαρέων 

Οχημάτων, (Πηγή: Samaras Z. 1992 “COPERT Emission Factors”, Commission of 

the European Communities, Brussels) 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται ένα παράδειγμα υπολογισμού των αερίων ρύπων που 

παράγονται εντός του εργοταξίου κατά την κατασκευή ενός μεσαίου μεγέθους τυπικού 

λιμενικού έργου, καθόσον στην φάση αυτή δεν μπορεί να οριστικοποιηθούν οι εργοταξιακοί 

χώροι και ο εξοπλισμός του αναδόχου.  

Οι τελικές συγκεντρώσεις των αερίων ρύπων κατά την κατασκευή μπορούν να εκτιμηθούν με 

εφαρμογή μοντέλου διασποράς Gauss σύμφωνα με εκτιμήσεις και μετρήσεις σε εργοτάξιο που 

αφορά κατασκευή λιμενικών έργων για διάρκεια κατασκευών ενός έτους και με τις ακόλουθες 

παραδοχές:  

Τα μηχανήματα θεωρούνται ως μια σημειακή πηγή στο κέντρο της έκτασης του έργου:  

- Έκταση εργοταξίου 200 m (γραμμική ανάπτυξη)  

- Ύψος εκπομπής 1 m (δυσμενής παραδοχή)  

- Σταθερότητα ατμόσφαιρας D (δυσμενής παραδοχή)  

- Ταχύτητα ανέμου 1 m/s (δυσμενέστερη παραδοχή)  

- Κατεύθυνση ανέμου με φορά προς τον αποδέκτη (δυσμενέστερη παραδοχή)  

- Πρότυπες αποκλίσεις κατά Briggs (συνθήκες υπαίθρου) Λόγος ΝΟ2/ΝΟχ=0,3 (συνήθης) 

Χρόνος δειγματισμού to=10 min  

- Σχέση αρχικής (C0) προς τελική συγκέντρωση (Ct): Ct/C0~(to/t)017  

Με βάση τα παραπάνω η εκτίμηση των μέγιστων συγκεντρώσεων προς την πλευρά της 

ασφαλείας (θεώρηση όλων των δυσμενών παραδοχών από πλευράς εκπομπών και 

μετεωρολογικών συνθηκών), στον πλησιέστερο αποδέκτη σε μέρα αιχμής ήτοι ταυτόχρονη 

λειτουργία όλων των μηχανημάτων) είναι: 
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Πίνακας 9-7: Συγκεντρώσεις αερίων ρύπων από δραστηριότητες κατασκευής 

(pg/m3) 

Οι αναμενόμενες συγκεντρώσεις στους αποδέκτες από τις εργασίες κατασκευής ενός μεσαίου 

τυπικού λιμενικού έργου είναι κατά πολύ χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια. 

Σε κάθε περίπτωση οι συγκεντρώσεις των αερίων ρύπων από τα μηχανήματα του εργοταξίου 

και από μία ενδεχόμενη ελαφρά και ολιγόχρονη αύξηση της κυκλοφορίας εργοταξιακών 

οχημάτων, δεν υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια. Επιπλέον οι όποιες πιέσεις στην 

ατμόσφαιρα από την κατασκευή είναι προσωρινές και για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και 

αναστρέψιμες με τα κατάλληλα μέτρα. 

 

9.10.2.  Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την λειτουργία 

Δεν αναμένεται διαφοροποίηση της ποιότηατς της ατμόσφαιρας κατά τη λειτουργία καθώς δεν 

θα αυξηθεί ουσιαστικά ο αριθμός των σκαφών που ελλιμενίζονται στον όρμο αλλά κατά βάση, 

θα οργανωθεί η εν λόγω χρήση. 

 

9.11.  Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων από το θόρυβο γίνεται με σύγκριση της στάθμης θορύβου προς 

αντίστοιχα όρια και κριτήρια θορύβου. 

 Τα "όρια" είναι στάθμες θορύβου καθορισμένες από τη νομοθεσία, οι οποίες δεν 

πρέπει να ξεπερνιούνται. 

 Τα "κριτήρια" είναι στάθμες θορύβου, που αν o θόρυβος τις υπερβαίνει, μπορεί να 

προκαλέσει όχληση.  

Μια από τις σημαντικές πηγές όχλησης κυρίως για το αστικό περιβάλλον είναι η ηχορύπανση. 

Για την μέτρηση της στάθμης θορύβου χρησιμοποιείται η κλίμακα decibel (dB) που είναι 

λογαριθμική ενώ ευρέως χρησιμοποιείται η κλίμακα dB(Α). 

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο της στάθμης θορύβου συναρτάται άμεσα με τις χρήσεις γης 

των αντίστοιχων περιοχών. Μια τυπική κατάταξή τους σε ζώνες είναι οι εξής : 

Ζώνη 1 περιοχές αναψυχής, νοσοκομεία, αγροτικές περιοχές 

Ζώνη 2  περιοχές αστικής κατοικίας 

Ζώνη 3  περιοχές κατοικίας με μικρή ανάμιξη βιοτεχνιών εργαστηρίων και  καταστημάτων  

Ζώνη 4  περιοχές με βιοτεχνικά εργαστήρια 
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Ζώνη 5  κέντρο πόλης, διοίκηση, εμπόριο, γραφεία 

Ζώνη 6  βιομηχανικές περιοχές. 

Στις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης η ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη 

θορύβου για την πρώτη ζώνη κυμαίνεται μεταξύ 35-45dB(A). Σε κάθε μια από τις ζώνες αυτές 

το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου είναι κατά 5dB(A) υψηλότερο από την προηγούμενη. 

Ειδικότερα, το άρθρο 2, παραγ. 5, του Π.Δ. 1180/81 καθορίζει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 

θορύβου, που εκπέμπεται από εγκαταστάσεις, όπως αναφέρεται στov επόμεvo πίvακα, 

μετρoύμεvo επί του oρίoυ του ακιvήτoυ στo oπoίo κείται η εγκατάσταση. 

 

Πίνακας 9-8: Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θoρύβoυ από εγκαταστάσεις (Π.Δ. 

1180/81) 

 

Για την περίπτωση του εργοταξίου κατασκευής, ως όριο θορύβου σύμφωνα με την Ελληνική 

νομοθεσία λαμβάνονται τα 65 dB(A). 

Τέλoς, όσov αφορά στα όρια oδικoύ κυκλoφoριακoύ θoρύβoυ αυτά καθoρίζovται στηv 

Υπoυργική Απόφαση Αριθ. Οίκoθεv 17252/92 (ΦΕΚ 395Β/19.6.92) "Καθoρισμός δεικτώv και 

αvωτάτωv επιτρεπoμέvωv oρίωv θoρύβoυ πoυ πρoέρχεται από την κυκλoφoρία σε oδικά και 

συγκoιvωvιακά έργα", η oπoία απoτελεί τη σχετική voμoθεσία περί κυκλoφoριακoύ θoρύβoυ. 

Έτσι, ως αvώτατα επιτρεπόμεvα όρια δεικτώv κυκλoφoριακoύ θoρύβoυ καθoρίζovται τα 

ακόλoυθα: 

α) Για τov δείκτη Leq (8-20 ωρ.) τα 67 dB(A) και 

β) Για τov δείκτη L10 (18 ωρ.) τα 70 dB(A), 

μετρoύμεvα σε απόσταση 2,0 m από την πρόσoψη τωv πλησιέστερωv, πρoς τo  έργo (ή/και 

τις συvoδές του εγκαταστάσεις), κτιρίωv. 

 

9 .11.1.  Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την κατασκευή 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής του προτεινόμενου έργου, οι διάφορες κατασκευαστικές 

εργασίες και δραστηριότητες στο εργοτάξιο θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των 

επιπέδων του θορύβου στη περιοχή μελέτης. Οι κυριότερες διεργασίες που αναμένεται να 

συμβάλουν στην αύξηση των επιπέδων θορύβου στην περιοχή του έργου είναι: 

α/α Περιoχή 
Ανώτατο όριο 

θoρύβoυ, dBA 

1. Νoμoθετημέvες Βιoμηχαvικές Περιoχές 70 

2. Περιoχές πoυ τo επικρατέστερo στoιχείo είvαι τo βιoμηχαvικό 65 

3. Περιoχές πoυ επικρατεί εξ ίσoυ τo βιoμηχαvικό και αστικό στoιχείo 55 

4. Περιoχές πoυ επικρατεί τo αστικό στoιχείo 50 
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 η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν διάφορα φορτία όπως αδρανή,  

λίθους διαφόρων διαβαθμίσεων, υλικά εκσκαφών (μπάζα), εντός ή εκτός του 

εργοταξίου 

 η λειτουργία διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων που θα εργάζονται στο χώρο του 

εργοταξίου π.χ μηχανήματα εκσκαφής, φόρτωσης προϊόντων, μεταφοράς υλικών, 

κ.λ.π) 

Ένα σενάριο υπολογισμού του θορύβου κατασκευής έργων αποτελεί το βρετανικό πρότυπο 

British Standard 5228, Τόμος 1: 1984 "Έλεγχος θορύβου στις κατασκευές και υπαίθριους 

χώρους" (British Standards Institution). 

Για ένα τυπικό λιμενικό έργο και με βάση το BS5228 έγινε ένας αντιπροσωπευτικός 

υπολογισμός θορύβου κατά την κατασκευή, σε ένα μήκος εργασιών κατασκευής περίπου 100 

m. Έγινε η παραδοχή 8ωρης ημέρας εργασίας, και ότι κατά τη δυσμενέστερη περίοδο από 

πλευράς συγχρονισμού δραστηριοτήτων κατασκευής, θα απασχολούνται τα μηχανήματα και ο 

εξοπλισμός που παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.  Με βάση τον υπολογισμό αυτόν 

προκύπτει ότι πιθανόν να σημειωθεί υπέρβαση του ορίου των 65 dB(A) LAeq,12ωρο σε μια 

ζώνη 100m περίπου από τη θέση των εργασιών κατασκευής. Μέσα στη ζώνη αυτή δεν 

βρίσκεται κανένας δέκτης θορύβου (κατοικίες, οικοδομές κλπ.). 

Στην πρώτη σειρά των πλησιέστερων κτισμάτων προς το έργο ο θόρυβος για τις ανωτέρω 

παραδοχές εργασιών κατασκευής εκτιμάται περί τα 58 dB(A) LAeq,12ωρο , που ΔΕΝ 

υπερβαίνει το όριο της ελληνικής νομοθεσίας 65 dB(A). 

 

BS 5228  ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ 58 dB (A)  Leq,12h 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ = 12hr  ΑΠΟΣΤΑΣΗ = 250 m 

ΤΥΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 ΜΗΚΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

PLANT type La Trav. ADJUSTMENTS Res.     

Activ. 

Corr.  

  Length Dist. Scr. LAeq   

durat. 

on-

time 

PNI 

  dBA       m dBA dBA dBA h     

ΒΥΘΟΚΟΡΟΣ 112  -56 0 56 4 33.3% 0.013 

ΠΛΩΤΟΣ 

ΓΕΡΑΝΟΣ 

108  -56 0 52 4 33. 

3% 

0.005 

ΦΟΡΤΗΓΟ 10t 120 100 -56 0 64 2 16.7% 0. 

042 

ΦΟΡΤΗΓΟ 40t 113 100 -56 0 57 2 16. 

7% 

0. 

008 

Time period,  t =  12 hr     
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Total noise exposure index =                 0.068      

Combined LAeq, 12h = 58 dB (A)         

BS 5228 ΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  65 dB (A) Leq,12h 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ = 12 hr      ΑΠΟΣΤΑΣΗ = 100 m 

ΤΥΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 ΜΗΚΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

PLANT type La Trav. ADJUSTMENTS Res.     

Activ. 

Corr.  

  Length Dist. Scr. LAeq   

durat. 

on-

time 

PNI 

  dBA       m dBA dBA dBA h     

ΒΥΘΟΚΟΡΟΣ 112 0 -48 0 64 4 33.3% 0.084 

ΠΛΩΤΟΣ 

ΓΕΡΑΝΟΣ 

108 0 -48 0 60 4 33. 

3% 

0.0033 

ΦΟΡΤΗΓΟ 10t 120 100 -48 0 72 2 10.3% 0. 163 

ΦΟΡΤΗΓΟ 40t 113 100 -48 0 65 2 10.3% 0. 032 

Time period,  t =  12 hr     

Total noise exposure index =                 0.312      

Combined LAeq, 12h = 65 dB (A)         

 

Πίνακας 9-9:  Παράδειγμα υπολογισμού θορύβου κατά την κατασκευή για ένα τυπικό 

λιμενικό έργο, βάσει του βρετανικού προτύπου British Standard 5228 

 

Ένα άλλο σενάριο υπολογισμού του θορύβου κατασκευής έργων είναι αυτό της γαλλικής 

μεθοδολογίας. Σύμφωνα με στοιχεία από τη γαλλική μεθοδολογία, ο προσδιορισμός των 

επιπέδων θορύβου ακολουθεί τη μεθοδολογία που περιγράφεται πιο κάτω: 

Το επίπεδο θορύβου προσδιορίζεται από την πιο κάτω εξίσωση :  

LAeqi= LWaj - Cd + Ctf - Ce - Cr 

Όπου : 

d =     απόσταση πηγής - θέσης μέτρησης 

LWaj = καθορισμένη τιμή 

Ce =   διόρθωση λόγω ύπαρξης ηχοπετάσματος 
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Cr =   διόρθωση λόγω ύπαρξης επιφανειών οι οποίες ανακλούν τον ήχο 

Cd =   διόρθωση λόγω απόστασης 

Ctf =  διόρθωση χρόνου λειτουργίας μηχανήματος 

Ft =    χρόνος λειτουργίας μηχανήματος επί τοις εκατό του χρόνου λειτουργίας του 

εργοταξίου. 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακας 9-10 που ακολουθεί, το μέγεθος του θορύβου θα αυξηθεί 

κατά το στάδιο της κατασκευής και θα επηρεάσει τις περιοχές που θα βρίσκονται κοντά στις 

κατασκευαστικές εργασίες.  

Τύπος Μηχανήματος Εκπεμπόμενος Θόρυβος (dBA) 

 Μέγιστο Ελάχιστο Μέσος Όρος 

Φορτηγό 109 95 106 

Φορτωτής 102 98 100 

Εκσκαφέας 110 110 110 

Κομπρεσέρ 117 90 106 

Γεννήτρια - - 70-80 

Ετοιμασία/τοποθέτηση 

Σκυροδέματος 

60 80 70 

Άντληση νερού 60 80 70 

Διακίνηση Υλικών 60 80 70 

Πίνακας 9-10:  Τυπικές Στάθμες Θορύβου για Διάφορους Τύπους Μηχανημάτων (Πηγή: 

Γεώργιος Τσώχος, Περιβαλλοντική Οδοποιία, University Studio Press,Θεσσαλονίκη1997) 

 

Για την εξακρίβωση των επιπέδων θορύβου από τις κατασκευαστικές εργασίες του Έργου, 

έχουν γίνει εκτιμήσεις θορύβου (για αντίστοιχα έργα) σύμφωνα με την γαλλική μεθοδολογία 

για δύο ομάδες εργασιών: εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές, επιχώσεις, κλπ) και 

κατασκευαστικές διεργασίες.  Για κάθε ομάδα έγινε εκτίμηση του θορύβου σε τρεις 

αποστάσεις (ζώνες) από την πηγή: 30μ, 100μ, 300m Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακας 9-11. 
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Πίνακας 9-11: Συνοπτικά αποτελέσματα θορύβου 

 

Από τα αποτελέσματα αυτά διαφαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων τα 

επίπεδα θορύβου στις ζώνες των 30 και 100 μέτρων θα παρουσιάσουν αύξηση, ανάλογα 

πάντα με τις εκτελούμενες διεργασίες, ενώ οι επιπτώσεις στην ζώνη των 300 μέτρων δεν θα 

είναι σημαντικές. 

Συμπερασματικά  και με δεδομένα ότι: 

α) η ένταση του θορύβου μειώνεται όσο αυξάνει η απόσταση μετάδοσής του από την πηγή 

παραγωγής, αμβλύνοντας έτσι τις επιπτώσεις στην περίμετρο, όπου και τυγχάνουν εφαρμογής 

τα κριτήρια της νομοθεσίας  (βλ. και σχήμα  που ακολουθεί).  

β) η διεύθυνση και η ένταση των ανέμων καθώς και η γεωμορφολογία της περιοχής θα 

συμβάλουν αισθητά στην μείωση του παραγόμενου θορύβου. 

γ) εκτός από την μείωση του θορύβου με την απόσταση, η υγρασία του αέρα και η 

θερμοκρασία, δημιουργούν μία πρόσθετη απομείωση (απορρόφηση) που εξαρτάται και από 

την συχνότητα του θορύβου. Για μη γραμμικές πηγές (γερανοί, φορτωτές) η στάθμη του 

παραγόμενου θορύβου μειώνεται κατά 6dB(A) για κάθε διπλασιασμό της απόστασης.  

Οι επιπτώσεις από το θόρυβο των κατασκευαστικών εργασιών δεν θα είναι σημαντικές. 

Σενάριο 
Απόσταση από 

Αποδέκτη 

Ενδεικτικά Όρια 

σε οικιστικές 

Περιοχές 

Υφιστάμενα 

Επίπεδα (Laeq) 

Επίπεδα κατά την 

Κατασκευή (Laeq) 

Κατασκευαστικά 

Έργα 

30μ 55 55-65 85 

100μ 55 45-55 65-70 

300μ 55 45-55 58 

Χωματουργικά Έργα 

30μ 55 55-65 80 

100μ 55 45-55 70 

300μ 55 45-55 55 
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Εικόνα 9-2: Μεταβολή του επιπέδου θορύβου με την απόσταση από την πηγή 

 

Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών έργων αναμένεται να δημιουργηθούν αυξημένα 

επίπεδα ηχορύπανσης στις οδούς που γειτνιάζουν με την περιοχή μελέτης και στις οδούς 

πρόσβασης από και προς το εργοτάξιο.  

Για τους σκοπούς της παρούσας έγινε ενδεικτική εκτίμηση των μεταφορών για τις ανάγκες 

του έργου, αλλά σε κάθε περίπτωση, η χερσαία μεταφορά των υλικών δεν είναι ανελαστική 

εργασία, και μπορεί να εκτελεσθεί παράλληλα με τις υπόλοιπες εργασίες κατασκευής. 

Προτείνεται, πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής και την εγκατάσταση του 

αναδόχου να καταρτισθεί σχέδιο χερσαίας βαριάς κυκλοφορίας καθώς και θαλάσσιας 

κυκλοφορίας, το οποίο θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Η αύξηση των επιπέδων ηχορύπανσης θα διαρκέσει όσο διαρκούν τα κατασκευαστικά έργα. Οι 

επιπτώσεις αυτές αναμένεται να είναι πιο σημαντικές αν τα λιμενικά έργα πραγματοποιηθούν 

κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου όπου παρουσιάζονται και οι 

περισσότεροι χρήστες της περιοχής 

Ανάμεσα στις επιπτώσεις που αναμένεται να προκληθούν κατά τη διάρκεια των 

κατασκευαστικών εργασιών, είναι και η πρόκληση δονήσεων. Οι κυριότερες διεργασίες που 

προκαλούν σημαντικά επίπεδα δονήσεων είναι τα χωματουργικά έργα και οι εκσκαφές. 

Οι δονήσεις σε αυτή την περίπτωση διαδίδονται μέσω του εδάφους και διεγείρουν τα κτίρια 

μέσω των θεμελιώσεων τους προκαλώντας δυσάρεστες αισθήσεις στους παρευρισκομένους 

καθώς και πιθανές ζημιές στα κτίρια. Ο τύπος του υπεδάφους και η μέθοδος εκσκαφής που θα 

ακολουθηθεί για τις χωματουργικές εργασίες υλοποίησης ενός έργου καθορίζουν και τα ακριβή 

επίπεδα δονήσεων. Εν προκειμένω, δεν αναμένεται να είναι σημαντικά ή αξιολογήσιμα καθώς 

ακριβώς λόγω των υποσκαφών δημιουργούνται δονήσεις λόγω της πρόσπτωσης των 

κυματισμών στα θεμέλια των κατασκευών. 

9 .11.2.  Εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την λειτουργία 

Οι κυριότερες πηγές ηχορύπανσης κατά τη λειτουργία του καταφυγίου είναι: 

■ οι μηχανές των σκαφών και των πλοίων (όταν αυτά είναι στάσιμα και οι μηχανές 

λειτουργούν)  

■ η διακίνηση οχημάτων, κυρίως κατά την θερινή περίοδο  
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■ οι διεργασίες συντήρησης του έργου 

 

Ο θόρυβος που θα προέρχεται από το χώρο ελλιμενισμού των σκαφών οφείλεται κυρίως στις 

μηχανές των μηχανοκίνητων σκαφών αλλά και από το θόρυβο (σφύριγμα) που θα παράγεται 

από το πέρασμα του ανέμου ανάμεσα στα κατάρτια των ιστιοφόρων σκαφών. Ο θόρυβος από 

τις μηχανές των σκαφών αναμένεται να επηρεάσει τις εγκαταστάσεις που εφάπτονται της 

λιμενολεκάνης αλλά και τους λουόμενους στην γειτνιάζουσα παραλία. 

Τα επίπεδα θορύβου που εκπέμπονται από τα μηχανοκίνητα σκάφη διέπονται από τις 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες 94/25/ΕΕ και 2003/44/ΕΕ οι οποίες προνοούν ότι τα μηχανοκίνητα σκάφη 

θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα ώστε να επιτυγχάνουν τα πιο κάτω επίπεδα θορύβου. 

Single Engine Power In kW Maximum Sound Pressure 

Level=LpASmax In dB 

Pn < 10kW 67 

10< Pn <40 72 

Pn>40 75 

10kW= 15 hp    40kW= 54 hp 

Pn = rated engine power in kW at rated speed and LpSmax= maximum sound pressure 

levels in dB 

Με βάση τα πιο πάνω, αλλά και το γεγονός ότι οι ταχύτητες πλεύσης των σκαφών εντός της 

λιμενολεκάνης θα είναι πολύ μικρές, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις από το θόρυβο από τις 

μηχανές των σκαφών θα είναι ασήμαντες. 

Όσο αφορά στα ιστιοφόρα σκάφη, αυτά αναμένεται να είναι περιορισμένα σε αριθμό και έτσι 

δεν θα παράγουν σημαντικό θόρυβο. 

Το ύψος του θορύβου που δημιουργείται 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 ταχύτητά τους. Συνήθως 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 οχληρίας 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 προέλευσής του, δηλαδή στο αυτοκίνητο, είναι δύσκολη ή οικονομικά 

ασύμφορη εάν ληφθεί υπόψη η τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες και η υπάρχουσα διεθνή νομοθεσία. Ο θόρυβος από τη διακίνηση των 

οχημάτων εντός της χερσαίας ζώνης κατά τη λειτουργία του έργου θα κυμαίνεται σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα αφού η διακίνηση οχημάτων εντός της ζώνης θα επιτρέπεται πλην εξαιρέσεων 

δηλ. οχημάτων για την λειτουργία του έργου (π.χ. οχήματα τροφοδοσίας, βυτιοφόρο όχημα 

ανεφοδιασμού καυσίμων).  

Οι επιπτώσεις από τη διακίνηση των οχημάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου 

δεν αναμένεται να είναι σημαντική και δεν επιβάλλει την επιβολή επιπρόσθετων μέτρων πέραν 

αυτών που αφορούν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του οικισμού. Μέτρα κυκλοφορίας θα 

πρέπει να ληφθούν για την διακίνηση των οχημάτων εντός του οικισμού σε περιόδους αιχμής. 
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Η εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της ηχορύπανσης κατά τη λειτουργία του Έργου 

αναμένεται ότι θα συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση των επιπέδων θορύβου στην περιοχή. 

Σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται αύξηση των υφιστάμενων επιπέδων θορύβου κατά τη 

λειτουργία καθώς δεν θα αυξηθεί ουσιαστικά ο αριθμός των σκαφών που ελλιμενίζονται στον 

όρμο αλλά κατά βάση θα οργανωθεί η εν λόγω χρήση. 

 

9.12.   Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις. 

 

9.13.   Επιπτώσεις στα ύδατα 

Το έργο δεν δύναται να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα της περιοχής 

καθόσον δεν δύναται να προκαλέσει οποιαδήποτε διαταραχή της υδραυλικής ισορροπίας 

μεταξύ του θαλασσινού νερού και των υπογείων υδροφορέων. 

Η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών κατά τη διάρκεια της κατασκευής μπορεί να καλυφθεί 

από το υφιστάμενο δίκτυο.  

Συμπερασματικά το έργο τόσο στη φάση κατασκευής των προτεινόμενων επεμβάσεων όσο 

και στη φάση λειτουργίας στο σύνολό του, δεν αναμένεται να επιφέρει επιπτώσεις στα 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.  

 

9.14.  Επιπτώσεις από την παραγωγή αποβλήτων 

Τα υγρά απόβλητα που θα παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του έργου μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 Αστικά λύματα 

 Επιφανειακές απορροές 

 Άλλα απόβλητα 

Κατά τη φάση κατασκευής των προτεινόμενων έργων θα παράγονται αστικά λύματα, τα οποία 

θα οφείλονται στο προσωπικό του εργοταξίου. Ο αριθμός του προσωπικού το οποίο θα 

εργάζεται στα εργοτάξια του Έργου θα διακυμαίνεται ανάλογα με τις κατασκευαστικές 

εργασίες που θα πραγματοποιούνται. Εκτιμάται όμως ότι το προσωπικό του εργοταξίου θα 

κυμαίνεται μεταξύ των 15-20 ατόμων. Η ποσότητα των παραγόμενων αστικών λυμάτων 

αναμένεται να ανέρχεται σε 3.5-5.3 m3/d (55 λίτρα/ άτομο/ημέρα -Metcal/ & Eddy, INC, 

Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse, 2nd Edition, 1972). 

Βάσει της βιβλιογραφίας, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αστικών αποβλήτων 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακας 9-12. 
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Χαρακτηριστικά 

PH 6-7 Οργανικά Στερεά mg/l 200-300 

Θερμοκρασία  20-25 Βαρέα Μέταλλα mg/l  

Χρώμα Γκρίζο Διαλύτες mg/l  

Οσμή Άσχημη Ολικό Άζωτο    mg/l 10-25 

BOD5  (mg/l) 250-300 Φωσφορικά άλατα 

mg/l 

5-10 

COD    ( mg/l) 500-600 Λίπη και Έλαια mg/l 10-20 

Αιωρούμενα Στερεά (mg/l) 250-350 Άλλα mg/l   

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα  (μs/cm) 1800   

Πίνακας 9-12: Χαρακτηριστικά αστικών αποβλήτων 

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτιμάται ότι η ποιότητα και η ποσότητα των αστικών λυμάτων 

της φάσης κατασκευής, θεωρείται πολύ μικρή για να προκαλέσει αλλοιώσεις στα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Παρόλα αυτά στα πλαίσια της διαχείρισης του εργοταξίου 

για μέγιστη περιβαλλοντική προστασία, τα λύματα  θα πρέπει να διαχειρίζονται κατάλληλα και 

σύμφωνα με τα μέτρα που προτείνονται στο σχετικό Κεφάλαιο. Οι επιφανειακές απορροές 

αφορούν κυρίως: 

 Απορροές από τις διαδικασίες απολύμανσης/καθαρισμού εξοπλισμού και μηχανημάτων 

 Απορροές από διαρροές ή αλόγιστη χρήση νερού 

 Απορροές από περιστατικά βροχοπτώσεων 

Λόγω της φύσης των απορροών αυτών αλλά και της παρουσίας σκόνης, κ.λ.π εντός του 

εργοταξίου, οι επιφανειακές απορροές αναμένεται να είναι επιβαρυμένες σε αιωρούμενα 

στερεά και σε οργανικούς ρύπους (λάδια, βαρέα μέταλλα, υδρογονάνθρακες κτλ.) 

Οι επιπτώσεις από τις επιφανειακές απορροές αναμένεται όμως να είναι μικρές λόγω των 

μικρών ποσοτήτων που αναμένεται να δημιουργούνται και οι οποίες, ως επί το πλείστον θα 

απορροφούνται από τα υλικά και τα μπάζα. Περαιτέρω, η διάρκεια των επιπτώσεων αυτών θα 

είναι βραχυπρόθεσμη και αναμένεται να σταματήσει με το τέλος των κατασκευαστικών έργων 

και την αποκατάσταση της περιοχής. 

Οι επιπτώσεις από τις πιο πάνω απορροές θα μπορούσε να ήταν σημαντικές σε περίπτωση 

πλημμύρας. Στην περίπτωση αυτή, η εισροή των επιφανειακών απορροών του εργοταξίου στη 

θάλασσα ενδέχεται να προκαλέσει την μεταφορά ιζημάτων και ρύπων στο θαλάσσιο χώρο και 

την πρόκληση θολότητας αλλά και οργανικής ρύπανσης. 

Αν και εκτιμάται ότι οι πιθανές επιπτώσεις δεν θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ο ανάδοχος του 

έργου θα πρέπει να εφαρμόσει όλα τα μέτρα  σωστής διαχείρισης του εργοταξίου έτσι ώστε 

να αποφεύγεται πρώτα η δημιουργία επιφανειακών απορροών και στη συνέχεια η είσοδός 

τους στη θάλασσα.  
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Άλλα υγρά απόβλητα από το εργοτάξιο προέρχονται από λάδια μηχανών πετρελαιοειδή 

κατάλοιπα μηχανολογικού εξοπλισμού.  

 Επιπτώσεις από την παραγωγή στερεών αποβλήτων 

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών γίνεται χρήση υλικών και δημιουργούνται 

καθημερινά ποσότητες στερεών απορριμμάτων που στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι μη 

χρήσιμα μπάζα, υλικά εργοταξίου από την κατασκευή των τεχνικών έργων (π.χ. άχρηστα 

ξύλα, υλικά συσκευασίας (π.χ. δοχεία υλικών), άχρηστα μεταλλικά υλικά (π.χ. παλιές 

περιφράξεις), περίσσεια αδρανών υλικών, λίθων (π.χ. σκύρα, βαφές κλπ). 

Παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των αποβλήτων και η δυνατότητα ανακύκλωσης τους 

(Detailed characterization of construction and demolition waste, California EPA, 2006) 

 

Περαιτέρω, δημιουργούνται απόβλητα αστικού τύπου (τενεκεδάκια, πλαστικές/χάρτινες 

σακούλες, διάφορα υλικά συσκευασίας κ.α) τα οποία προέρχονται από το προσωπικό του 

εργοταξίου. Οι ποσότητες των απορριμμάτων που αναμένεται να παράγονται από τους 

εργαζόμενους του εργοταξίου υπολογίζονται σε: 15-20 Kg/ατ. (1 kg/ημέρα/άτομο). 

Η λανθασμένη διαχείριση των απορριμμάτων που δημιουργούνται στο εργοτάξιο μπορεί να 

επιφέρει την αισθητική/ οπτική ρύπανση της περιοχής γύρω από το εργοτάξιο και 

παραπλήσιους χώρους. Η διαχείριση των απορριμμάτων/μπαζών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα 

με ένα καλά οργανωμένο σύστημα που θα εφαρμόσει ο ανάδοχος κατασκευαστής. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών των 

θαλάσσιων έργων έτσι ώστε να αποφευχθεί η απόρριψη τέτοιων αποβλήτων εντός της 

θαλάσσιας περιοχής μελέτης. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε ως αποτέλεσμα την οπτική 

ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής αλλά και την ρύπανση του βυθού με στερεά απόβλητα τα 

οποία πιθανό να παραμείνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα αφού συνήθως δεν είναι 

βιοδιασπόμενα. Η σημαντικότερη επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον προέρχεται από τον 

κίνδυνο θανάτωσης θαλάσσιων οργανισμών όπως ψάρια, χελώνες κ.λ.π. από στερεά 

απόβλητα όπως πλαστικές σακούλες, τα οποία τα ψάρια θεωρούν ως τροφή και τα 

καταναλώνουν. 

 

9.15.  Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακες 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά οι επιπτώσεις από την κατασκευή και 

από τη λειτουργία  των προτεινόμενων έργων.  
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Περιβαλλοντική  
συνιστώσα 

Επιπτώσεις 
Θετική / 
Αρνητική 

Διάρκεια 
Επίπτωσης 

Άμεση/ 
Έμμεση 

Σημαντικότητα 
Μέγεθος 

Επίπτωσης 

Αναστρεψιμότητα/ 
Δυνατότητα 
μείωσης της 
επίπτωσης 

Κλιματικά & 
βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά 

Δεν αναμένονται 
επιπτώσεις  

0 - - - - - 

Μορφολογικά-
Τοπιολογικά 

Πρόκληση αισθητικής 
ρύπανσης 

- Βραχυπρόθεσμη Άμεση Σημαντική Μικρό Αναστρέψιμη 

Αλλαγή της 
μορφολογίας του 
εδάφους 

0 Μακροπρόθεσμη Άμεση Ασήμαντη Μικρό Μη Αναστρέψιμη 

Γεωλογικά, τεκτονικά 
και εδαφολογικά 

Δεν αναμένονται 
επιπτώσεις  

0 0 0 0 0 0 

Φυσικό-Χερσαίο 
Περιβάλλον 

Απώλεια θαλάσσιας 
χλωρίδας / πανίδας 

- Βραχυπρόθεσμη Άμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 

Δημιουργία στερεών 
αποβλήτων 

- Βραχυπρόθεσμη Άμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 

Αιώρηση ιζημάτων - Βραχυπρόθεσμη 
Άμεση - 
Έμμεση 

Σημαντική Μικρό Αναστρέψιμη 

Aνθρωπογενές 
περιβάλλον 

Προστασία οικισμού 
θεσμοθετημένου από 
ΓΠΣ 

  Μακροπρόθεσμη Άμεση Σημαντική Σημαντικό - 

Διάρθρωση και 
λειτουργίες του 
ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος 

0 0 0 0 0 0 

Πολιτιστική κληρονομιά 0 0 0 0 0 0 

Τεχνικές υποδομές 

Αύξηση κυκλοφορίας  - Βραχυπρόθεσμη Άμεση Ασήμαντη 
Αμελητέο – 

Μη 
αξιολογήσιμο 

Αναστρέψιμη 

Υδροδοτικό δίκτυο - Βραχυπρόθεσμη Άμεση Ασήμαντη 
Αμελητέο – 

Μη 
αξιολογήσιμο 

Αναστρέψιμη 
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Ηλεκτροδοτικό δίκτυο - Βραχυπρόθεσμη Άμεση Ασήμαντη 
Αμελητέο – 

Μη 
αξιολογήσιμο 

Αναστρέψιμη 

Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 0 0 0 0 0 - 

Συσχέτιση με τις 
ανθρωπογενείς πιέσεις 
στο περιβάλλον 

Δεν θα δημιουργηθούν 
νέες πιέσεις 

0 0 0 0 0 0 

Ποιότητα Αέρα 

Δημιουργία Αέριων 
ρύπων 

- Βραχυπρόθεσμη Άμεση Σημαντική 

Αμελητέο – 

Μη 
αξιολογήσιμο 

Αναστρέψιμη 

Δημιουργία σκόνης - Βραχυπρόθεσμη Άμεση Σημαντική 
Αμελητέο – 

Μη 
αξιολογήσιμο 

Μη Αναστρέψιμη 

Θόρυβος 
Αύξηση επιπέδων 
θορύβου 

Αρνητική Βραχυπρόθεσμη Άμεση Σημαντική Μικρό Αναστρέψιμη 

Δονήσεις Δημιουργία δονήσεων Αρνητική Βραχυπρόθεσμη Άμεση Ασήμαντη 
Αμελητέο – 

Μη 
αξιολογήσιμο 

Αναστρέψιμη 

Ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία 

Δεν αναμένονται 

επιπτώσεις  
0 0 0 0 0 0 

Ύδατα Αυξημένη ζήτηση νερού - Βραχυπρόθεσμη 
Άμεση - 
Έμμεση 

Ασήμαντη Πολύ μικρό Αναστρέψιμη 

Παραγωγή αποβλήτων 
Δημιουργία αστικών 
λυμάτων & υγρών 
αποβλήτων 

- Βραχυπρόθεσμη Άμεση Ασήμαντη Μικρό Αναστρέψιμη 

Κοινωνικό-οικονομικό 
Περιβάλλον 

Αγορά  εργασίας + Βραχυπρόθεσμη 
Άμεση - 
Έμμεση 

Σημαντική Μικρό - 

Επηρεασμός 
δημογραφικού 
χαρακτήρα 

0 0 0 0 0 0 

 

Πίνακας 9-13: Συνοπτική παρουσίαση κύριων επιπτώσεων 
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10.   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

10.1.  Γενικές απαιτήσεις 

Οι στόχοι της μέγιστης δυνατής εναρμόνισης του έργου στο περιβάλλον και της ελάχιστης 

δυνατής διατάραξης του περιβάλλοντος πρέπει να ικανοποιούνται κατά τη διάρκεια ζωής του 

έργου. Ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να συμμορφώνεται προς τις κείμενες διατάξεις της 

Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος. Για οποιαδήποτε 

δραστηριότητα ή εγκατάσταση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, πρέπει 

προηγουμένως να χορηγούνται όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και 

εγκρίσεις.  

Ο Ανάδοχος έχει απόλυτη ευθύνη για τις κατασκευαστικές μεθόδους, τις χρήσεις υλικών 

δημιουργίας και λειτουργίας εργοταξιακών εγκαταστάσεων, τη χρήση ή κίνηση του μηχανικού 

του εξοπλισμού κλπ. και θα λαμβάνει πάντοτε υπόψη του την επιβαλλόμενη προστασία για 

ελαχιστοποίηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των διαφόρων εργασιών εκτέλεσης του 

έργου σε όλους τους παράγοντες του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Το 

εργοτάξιο και οι λοιποί χώροι εκτέλεσης εργασιών θα διατηρούνται σε καθαρή και κατάλληλη 

για εργασία κατάσταση σε όλη τη διάρκεια της χρήσης τους. Μετά το πέρας κάθε επιμέρους 

κατασκευής, ο χώρος θα επαναφέρεται στην προηγούμενή του μορφή ή στη μορφή που έχει 

προβλεφθεί από την εγκεκριμένη μελέτη. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες 

κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που δεν προβλέπονται από την 

εγκεκριμένη μελέτη του έργου, ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα των οποιονδήποτε ευθυνών που θα 

μπορούσαν να προκύψουν για αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα 

έργα ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του 

και με δικές του δαπάνες.  

Στις ακόλουθες παραγράφους γίνεται ειδική αναφορά σε εισηγήσεις-μέτρα αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων στους τομείς του περιβάλλοντος, στους οποίους από την ανάλυση που 

προηγήθηκε στο Κεφ.9 της παρούσας Μελέτης, διαπιστώνεται ότι ενδεχομένως προκαλούνται 

από το έργο επιπτώσεις στη φάση κατασκευής των προτεινόμενων έργων. Οι εν λόγω 

εισηγήσεις που ακολουθούν θεωρούνται αναγκαίες από περιβαλλοντικής άποψης και αρκετές 

από αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί από κατασκευαστές / διαχειριστές θαλάσσιων έργων που 

έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα και έχουν την περιβαλλοντική ευαισθησία, 

οικονομική άνεση και τεχνική υποδομή να τις εφαρμόσουν. Επομένως, για την υλοποίηση των 

εισηγήσεων που ακολουθούν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι οικονομικοί και τεχνικοί 

παράγοντες για να αποφασιστεί η τελική τους μορφή και οι όροι που θα καθοριστούν για την 

κατασκευή και διαχείριση του έργου. Είναι κατανοητό ότι εναπόκειται στις Αρμόδιες Αρχές να 

αποφασίσουν ποιες από τις πιο κάτω εισηγήσεις θα εφαρμοστούν αφού αξιολογήσουν όλους 

τους παράγοντες που συνθέτουν την προσπάθεια υλοποίησης των προτεινόμενων 

επεμβάσεων.  

 

10.2.  Γενικά μετρά για τους εργοστασιακούς χώρους 

 

Πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του Προτεινόμενου Έργου συστήνεται η 

διενέργεια εμπεριστατωμένου σχεδίου διαχείρισης εργοταξίου και αντιμετώπισης έκτακτων 

περιστατικών στο οποίο να καθορίζονται με λεπτομέρεια τα μέτρα που θα λαμβάνονται κατά τη 
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διάρκεια των κατασκευαστικών έργων για προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των 

εργαζομένων αλλά και τα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή 

ατυχημάτων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εισηγήσεις και γενικά μέτρα τα οποία 

μπορούν να εφαρμοστούν την περίοδο των κατασκευαστικών έργων για προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Πριν την έναρξη των κατασκευαστικών έργων θα πρέπει να εντοπιστεί και να διαρρυθμιστεί 

κατάλληλα ο χώρος του εργοταξίου για να μπορέσει να φιλοξενήσει με ασφάλεια τον 

εξοπλισμό, τους αποθηκευτικούς χώρους και τις διάφορες διεργασίες που θα εκτελούνται σε 

αυτόν.  

Εντός του εργοταξίου θα γίνεται ενδεχομένως πλύσιμο και καθαρισμός του εξοπλισμού και των 

οχημάτων. Στη διεργασία αυτή θα δημιουργούνται υγρά απόβλητα τα οποία θα είναι 

επιβαρυμένα με ρυπογόνες ουσίες (λιπαντικά, απολυμαντικά) καθώς και ιζήματα (άμμος, χώμα 

κτλ.) τα οποία αν παρασυρθούν εντός της θαλάσσιας περιοχής θα προκαλέσουν ρύπανση. Για 

αποφυγή αυτού του φαινόμενου όλες οι διεργασίες πλυσίματος και καθαρισμού των οχημάτων 

και εξοπλισμού του εργοταξίου θα γίνονται στον εργοταξιακό χώρο που προβλέπεται στην 

όπισθεν χερσαία περιοχή και όχι επί τόπου του έργου. Οι χώροι αυτοί θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένοι έτσι να συγκρατούν όλα τα υγρά απόβλητα που θα δημιουργούνται (οχετός 

συλλογής και δεξαμενή καθίζησης). 

Για τη μείωση του όγκου των υγρών αποβλήτων από τον εργοταξιακό χώρο προτείνεται πρώτα 

να διενεργείται καθαρισμός των οχημάτων με ξηρικά μέσα π.χ σκούπες, βούρτσες κτλ. Επίσης, 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός έκπλυσης με χαμηλή κατανάλωση νερού όπως 

συστήματα πίεσης. 

 

10.3.  Μέτρα κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Για τη μείωση της οπτικής όχλησης, προτείνεται η τοποθέτηση καλαίσθητης προσωρινής 

περίφραξης στους χώρους του εργοταξίου. Ο τύπος, το υλικό, οι διαστάσεις και η διάταξη της 

περίφραξης θα εγκριθεί από την Επίβλεψη. Όταν οι προσωρινές περιφράξεις δεν απαιτούνται 

πλέον για τους σκοπούς του έργου, αυτές θα απομακρύνονται, και το έδαφος θα 

αποκαθίσταται απαλλαγμένο από εμπόδια. Το ίδιο ισχύει και για τις κάθε είδους εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις του Αναδόχου που βρίσκονται σε  λοιπούς χώρους που του έχουν διατεθεί για 

την εκτέλεση του έργου. 

Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) θα απομακρύνεται 

μετά το πέρας της εργασίας για την οποία αυτό χρησιμοποιείται, και ο χώρος θα 

αποκαθίσταται. Μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να συλλεχθούν και απομακρυνθούν τα 

πάσης φύσεως άχρηστα υλικά και ο εξοπλισμός, με το τοπίο να αποκαθίσταται πλήρως στην 

αρχική μορφή του 

Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε/από σωρούς. Η 

εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο δυνατό ύψος. Γενική 

σύσταση είναι, οι σωροί των υλικών να μην έχουν ύψος μεγαλύτερο των 3m 
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10.4.  Μέτρα κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον 

Με βάση την ανάλυση του προηγούμενου Κεφαλαίου 9, δεν αναμένονται επιπτώσεις στο 

χερσαίο οικολογικό περιβάλλον της περιοχής του έργου. Μέτρα θα πρέπει να ληφθούν στη 

περιοχή του λατομείου/ων από όπου θα γίνει η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την 

κατασκευή του προτεινόμενου έργου.  

Η προμήθεια αδρανών  υλικών για την κατασκευή του έργου θα πρέπει να γίνει από 

λατομική/ες εγκατάσταση/εις νομίμως υφιστάμενη, η οποία θα τηρεί τους περιβαλλοντικούς 

όρους που διέπουν τη λειτουργία της. Η λατόμευση και οι εργασίες στους δανειοθαλάμους θα 

πρέπει να ακολουθήσει τα οριζόμενα στο Μεταλλευτικό και Λατομικό Κώδικα. 

 Θαλάσσιες εκσκαφές – απόρριψη βυθοκορημάτων  

Σύμφωνα με το Περιβαλλοντολογικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MED POL, 

2000) οποιαδήποτε απόρριψη (ακόμη και καθαρού) ιζηματολογικού υλικού στην θάλασσα 

επιφέρει αλλαγές στο τοπικό οικοσύστημα του θαλάσσιου αποδέκτη (π.χ. θάψιμο βενθικών και 

πλαγκτονικών κοινωνιών) τουλάχιστον για μία περίοδο ενός ή δύο ετών. Εν τούτοις, σε 

περίπτωση που μια τέτοια δραστηριότητα καταστεί αναγκαία τα χημικά χαρακτηριστικά του 

προς απόρριψη υλικού πρέπει να είναι εντός των ορίων ανοχής του οικοσυστήματος που το 

δέχεται. Τα προς εξέταση κριτήρια για την απόρριψη Βυθοκορημάτων στη Θάλασσα είναι: 

Οι συγκεντρώσεις των βυθοκορημάτων σε αλειφατικούς και πολυακόρεστους αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες δεν είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες φυσιολογικές του θαλάσσιου 

χώρου εναπόθεσης 

Η σύσταση των βυθοκορημάτων θεωρείται  ικανοποιητική ως προς την περιεκτικότητά τους σε 

ανόργανα στοιχεία και οργανοχλωριωμένες ενώσεις 

Τα βυθοκορήματα  ως προς τη σύστασή τους θεωρούνται απολύτως συμβατά με τον θαλάσσιο 

χώρο εναπόθεσης   

Εάν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, εκτιμάται ότι η απόρριψη των βυθοκορημάτων δεν θα 

προκαλέσει βίαιη και σημαντική αλλαγή στο οικοσύστημα του τοπικού θαλάσσιου αποδέκτη. 

Για την απόθεση των βυθοκορημάτων στο θαλάσσιο χώρο θα πρέπει κατ΄ελάχιστον να 

τηρηθούν τα κάτωθι, (προδιαγραφές, τρόπος και παρακολούθηση απόρριψης προτείνονται στο 

κεφ. 10 της παρούσας):  

 η θέση απόρριψης πρέπει να βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο των 50m βάσει της ΥΑ 

Γ4/0/1/169/955. 

 η θέση απόρριψης πρέπει να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τα λιβάδια 

Ποσειδωνίας,  

 η θέση απόρριψης πρέπει να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την ακτή, πάντα σε 

βάθος μεγαλύτερο από 50m, για να αποφεύγονται οι μεγάλες μετακινήσεις, 

 τα υλικά να ισοκατανεμηθούν στην επιφάνεια που περικλείεται από τα στίγματα που 

θα οριστούν από τη λιμενική αρχή, σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 

 η απόρριψη να πραγματοποιείται κατακόρυφα και όσο το δυνατόν βαθύτερα από την 

επιφάνεια της θάλασσας, 
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 οι εργασίες απόρριψης να γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας μετά από καθημερινή 

ενημέρωση της λιμενικής αρχής 

Η διενέργεια των εκσκαφικών εργασιών θα πρέπει να γίνεται βάσει προγράμματος έτσι ώστε 

αυτές να αποφεύγονται όταν δεν είναι έτοιμη η υλοποίηση των επόμενων κατασκευαστικών 

εργασιών, ή ο τρόπος τα μέσα και η άδεια διάθεσής τους. Η τακτική αυτή θα περιορίσει το 

χρόνο που μεγάλες εδαφικές επιφάνειες (χερσαίες ή θαλάσσιες) θα μένουν εκτεθειμένες στις 

καιρικές συνθήκες και τη διάβρωση. Επιπλέον, οι εργασίες αυτές θα πρέπει να αποφεύγονται 

κατά τη διάρκεια  ωρών κοινής ησυχίας ή κατά τα σαββατοκύριακα και αργίες. Επίσης θα 

πρέπει να αποφεύγονται σε περιόδους που επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες με ισχυρούς 

ανέμους ή βροχοπτώσεις και κατά τη διάρκεια της αιχμής της τουριστικής περιόδου. 

 

 Διάθεση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων και πετρελαιοειδών καταλοίπων από τον εξοπλισμό 

του αναδόχου 

Η διάθεση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του ΠΔ 82/2004 που αντικαθιστά την Κ.Υ.Α. 98012/2001/96 «καθορισμός μέτρων και 

όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (40/Β) «μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» και καταργεί 

την (Υπουργική απόφαση 71560/3053, Φ.Ε.Κ. 665/τ.β./01.11.1985) περί διάθεσης των 

χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 75/439/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16.6.1975». Η αποφυγή και ο έλεγχος διαρροών 

μεταχειρισμένων ορυκτελαίων συμβάλλουν στην κατά το δυνατόν ελάχιστη περιβαλλοντική 

όχληση της θαλάσσιας περιοχής μελέτης. 

Η διάθεση των πετρελαιοειδών καταλοίπων του εργοταξίου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις της Κ.Υ.Α. 3418/07/2002 (Φ.Ε.Κ. 712/Β/2002). Ο Ανάδοχος κατασκευής είναι 

υπεύθυνος για την προσωρινή συλλογή και περαιτέρω διάθεσή τους από ειδικά για αυτό 

εξουσιοδοτημένη εταιρεία.   

 

 Κατακράτηση ιζημάτων 

Πλύσιμο και καθαρισμός του εξοπλισμού και των οχημάτων, αλλαγή ορυκτελαίων, κ.λ.π. θα 

γίνεται μόνο στον καθορισμένο χερσαίο εργοταξιακό χώρο και όχι κοντά στη θάλασσα. Στη 

διεργασία αυτή θα δημιουργούνται υγρά απόβλητα τα οποία θα είναι επιβαρυμένα με 

ρυπογόνες ουσίες (λιπαντικά, ορυκτέλαια, απολυμαντικά) καθώς και ιζήματα (άμμος, χώμα 

κτλ.) τα οποία αν παρασυρθούν θα προκαλέσουν ρύπανση. Για αποφυγή αυτού του 

φαινόμενου θα πρέπει να διαμορφωθεί ειδικός χώρος στον οποίο να γίνονται όλες οι διεργασίες 

πλυσίματος και καθαρισμού των οχημάτων και εξοπλισμού του εργοταξίου. Ο χώρος αυτός θα 

είναι κατάλληλα διαμορφωμένος έτσι ώστε να συγκρατεί όλα τα υγρά απόβλητα που θα 

δημιουργούνται. Προτείνεται να έχει κεκλιμένο δάπεδο, οχετό και δεξαμενή καθίζησης ή 

φρεάτιο συλλογής με εσχάρα. Για τη μείωση του όγκου των υγρών αποβλήτων από το χώρο 

αυτό προτείνεται πρώτα να διενεργείται καθαρισμός των οχημάτων με ξηρικά μέσα π.χ 

σκούπες, βούρτσες κτλ, επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός έκπλυσης με χαμηλή 

κατανάλωση νερού όπως συστήματα χαμηλής πίεσης. Υπολογίζεται, ότι το μεγαλύτερο μέρος 

των νερών έκπλυσης θα εξατμίζονται γρήγορα, τα δε στερεά υπόλοιπα (προϊόντα καθίζησης) 

μετά το πέρας της κατασκευής θα πρέπει να μεταφερθούν με ευθύνη του αναδόχου είτε σε 

υφιστάμενο ελεγχόμενο χώρο απόρριψης (ΧΥΤΑ), είτε σε χώρο που θα υποδείξουν οι αρμόδιες 

Υπηρεσίες. 
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Συχνό φαινόμενο κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων είναι η μεταφορά μέσω των 

ομβρίων υδάτων, ιζημάτων από τους χώρους του εργοταξίου στους φυσικούς αποδέκτες των 

ομβρίων, ήτοι εν προκειμένω το θαλάσσιο περιβάλλον. Λόγω της παρουσίας της θαλάσσιας 

περιοχής το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να περιοριστεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους πιο 

κάτω τρόπους: 

Να μην αφήνονται μεγάλης επιφάνειας χωμάτινοι χώροι εκτεθειμένοι για μεγάλο χρονικό 

διάστημα 

Όπου είναι δυνατό οι σωροί άμμου, χωμάτων μπαζών και άλλων υλικών να καλύπτονται και να 

προστατεύονται από τη βροχόπτωση  

Οι σωροί των μπαζών να μην αφήνονται στο χώρο για μεγάλα χρονικά διαστήματα αλλά να 

μεταφέρονται το συντομότερο για απόρριψη. Εάν θα πρέπει να παραμείνουν στο χώρο τότε να 

καλύπτονται ή να σταθεροποιούνται και να διαμορφωθούν κατάλληλα, έτσι ώστε να 

συγκρατούν τα χώματα για να μην παρασύρονται από νερά της βροχής. 

 

 Λοιπά μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα μπορούσε να γίνεται παρακολούθηση της 

διασποράς των ιζημάτων στη στήλη νερού στην θαλάσσια περιοχή των έργων αποκατάστασης 

και στην ευρύτερη αυτής και τον καθορισμό ανώτατων ορίων, τα οποία όταν ξεπεραστούν να 

σταματούν οι εργασίες. Έτσι θα διασφαλίζεται σε κάποιο βαθμό ο περιορισμός των επιπτώσεων 

της κατασκευής του έργου που σχετίζονται με δημιουργία θολερότητας.  

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την 

κατασκευή είναι η διάρκεια των επιμέρους διεργασιών. Για το λόγο αυτό, πριν την έναρξη των 

εργασιών θα πρέπει να γίνει σωστός προγραμματισμός και εκτίμηση του προγράμματος των 

έργων έτσι ώστε να επιτευχθεί συντόμευση των έργων κατασκευής των θαλάσσιων έργων και 

αποφυγή τους σε περιόδους με έντονη κυματική δραστηριότητα. 

 

 Μέτρα για τα θαλάσσια οικοσυστήματα 

Εκτός από τη λήψη μέτρων για την αποφυγή της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος και 

της ατμόσφαιρας, καθώς και της μείωσης  της ηχορύπανσης, δεν  απαιτούνται ειδικά μέτρα για 

την προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής. Για την προστασία του βενθικού 

οικοσυστήματος σε περίπτωση διάθεσης των βυθοκορημάτων στα βαθιά, έχει προταθεί ήδη 

παραπάνω η διαδικασία απόρριψης σε πολύ μικρές ποσότητες και σε θαλάσσια περιοχή 

μεγάλης έκτασης (μέθοδος «thin layer»). 

  

10.5.  Μέτρα κατά τη λειτουργία για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον 

 

 Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στα φυσικά χερσαία οικοσυστήματα 

Το έργο στη φάση λειτουργίας του δεν δημιουργεί επιπτώσεις στα χερσαία οικοσυστήματα, 

επομένως δεν απαιτούνται επανορθωτικά μέτρα. 
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 Στερεά απόβλητα 

Σε ότι αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του έργου ισχύουν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 

50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003) “Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. 

 

10.6.  Μέτρα κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση των κοινωνικο – 

οικονομικών επιπτώσεων 

Ο Ανάδοχος  οφείλει έγκαιρα να προσκομίσει  στην Επίβλεψη αποτύπωση των γραμμών κοινής 

ωφέλειας που θα επηρεάσει  η κατασκευή του έργου και σχέδιο οργάνωσης της μετακίνησής 

τους εάν απαιτηθεί, ώστε να  μην παρακωλυθεί η λειτουργία τους παρά στο ελάχιστο δυνατό. 

Κατά την κατασκευή των έργων θα πρέπει να ληφθούν  κατάλληλα κατά περίπτωση μέτρα για 

την εξομάλυνση των αρνητικών καταστάσεων, ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στους 

λουόμενους και στους χρήστες του καταφυγίου. 

Στην αιχμή της τουριστικής περιόδου (17Ιουλ-22Αυγ) οι εργασίες κατασκευής θα διακόπτονται. 

 

10.7.  Μέτρα κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην 

κυκλοφορία 

Πρέπει να καταρτισθεί σχέδιο διακίνησης βαριάς κυκλοφορίας για την μεταφορά υλικών στο 

έργο. Στο σχέδιο αυτό θα επισημαίνονται οι άξονες διέλευσης της βαριάς κυκλοφορίας, οι ώρες 

καθώς και οι εναλλακτικές διαδρομές. Στο σχέδιο αυτό θα πρέπει να ληφθεί βασικά υπόψη, 

ειδικά μέτρα, απαγορεύσεις ή αισθητή μείωση της βαριάς διακίνησης στις εντελώς απαραίτητες 

κινήσεις,  θα πρέπει να ληφθούν κατά την θερινή περίοδο όπου η κίνηση του καταφυγίου είναι 

αισθητά αυξημένη για όλες σχεδόν τις παράλληλες λειτουργίες του. Το σχέδιο διακίνησης θα 

εγκριθεί από την επίβλεψη και θα τροποποιείται – επικαιροποιείται σύμφωνα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 ο Ανάδοχος οφείλει έγκαιρα και πριν από την έναρξη των εργασιών, κατασκευής των 

Έργων, να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σχέδιο προκαταρκτικών επεμβάσεων 

που θα διενεργήσει για τη μείωση των επιπτώσεων (κυκλοφοριακές διευθετήσεις, 

παρακάμψεις, διευρύνσεις κλπ.). Για τη μεταφορά επί τόπου του έργου βαρέως 

εξοπλισμού και ογκωδών φορτίων, οφείλει ο ανάδοχος να λάβει μέτρα χρονικής 

οργάνωσης ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι οχλήσεις στην κυκλοφορία της 

ευρύτερης περιοχής (αποφυγή νυκτερινής διέλευσης από κατοικημένη περιοχή). 

 Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση των αρχιτεκτονικά επιστρωμένων οδών (με 

κυβολίθους, χονδρόπλακες κτλ) προκειμένου να αποφευχθούν φθορές από την κίνηση 

βαρέων οχημάτων. 

 Εντός της παράκτιας περιοχής θα διακινούνται βαρέα οχήματα και εξοπλισμός κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής. Για λόγους ασφαλείας αλλά και προστασίας του 

περιβάλλοντος, στο χώρο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η δίοδος – οδικό δίκτυο 
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προσπέλασης και η διακίνηση των οχημάτων θα πρέπει να γίνεται μόνο εντός της 

διόδου- δικτύου αυτού.  

 Επιτρέπονται όλες οι άλλες εργασίες που δεν επηρεάζουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα 

της περιοχής και ύστερα από έγγραφη άδεια της Αρμόδιας Αρχής.  Για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση στον Φορέα του έργου πλήρες και αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης εργασιών πριν από την έναρξη.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

υποβάλει στις Αρμόδιες Αρχές χάραξη συγκεκριμένου δρομολογίου για τα βαριά 

οχήματα από το λατομείο προς το εργοτάξιο και την θέση κατασκευής των έργων.  

Επίσης  ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία.  

Για την ασφαλή ναυσιπλοΐα  στα  ανοιχτά της θέσης του έργου ο Ανάδοχος θα έχει την 

υποχρέωση να λάβει μέτρα επισήμανσης των εκτελούμενων ύφαλων εργασιών κατασκευής 

των Έργων κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας Φάρων του Π.Ν. για την ασφάλεια της 

ναυσιπλοΐας. Παράλληλα θα καταθέσει προς έγκριση και σχέδιο θαλάσσιας κυκλοφορίας 

πλωτών μέσων εάν απαιτηθεί μεταφορά δια θαλάσσης των απαιτούμενων υλικών για την 

κατασκευή των έργων. Επιπλέον θα πρέπει να προβλεφθεί παροχή σωστικών μέσων και 

προστασία έναντι ναυτιλιακών κινδύνων. 

 

10.8.  Μέτρα κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην 

ποιότητα του αέρα 

Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων και ειδικά των χωματουργικών έργων 

(εκσκαφές χερσαίες και θαλάσσιες, μεταφορές υλικών κ.λ.π) αναμένεται η δημιουργία σκόνης. 

Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τη δημιουργία σκόνης προτείνονται τα πιο κάτω 

μέτρα: 

 Τα μηχανήματα  και οι συσκευές του εργοταξίου θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές 

νομοθεσίες περί εκπομπής καυσαερίων. Για τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων στην 

ατμόσφαιρα από τις εργασίες του εργοταξίου, να γίνεται ρύθμιση και επιμελής συντήρηση 

των κινητήρων των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και η χρήση καυσίμων 

υψηλών προδιαγραφών. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλλουν στην τήρηση των ορίων. Η 

ρύθμιση των κινητήρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και σωματιδιακών 

ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές της ΥΑ 28342/2447 (4 gr CO/kwh, 1,1 gr 

VOC/kwh, 7 gr NOx/kwh, 0,15 gr σωματιδίων/kwh) που αφορά μέτρα για τον περιορισμό 

της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες Diezel προοριζόμενους να 

τοποθετηθούν σε οχήματα 

 Σε ότι αφορά τα αέρια απόβλητα ισχύει η με αριθμό 34/30-05-2002 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 

125/Α/05-06-2002), σχετική με τις οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της 

ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, 

σωματιδίων και μολύβδου 

 Όσον αφορά στην ρύπανση από τον διασκορπισμό της σκόνης λόγω της διακίνησης και 

της εναπόθεσης των διαφόρων υλικών κατασκευής, όταν πνέουν άνεμοι, αυτή μπορεί να 

μειωθεί σημαντικά με κάλυψη των υλικών (και κατά την μεταφορά και κατά την 

αποθήκευση) στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό και διαβροχή των υλικών και των 

επιφανειών του εργοταξίου, Οι διεργασίες που εκπέμπουν σκόνη να περιορίζονται ή να 

αποφεύγονται σε περιόδους με υψηλούς ανέμους. Οι ταχύτητες των οχημάτων εντός του 



«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου» Rev. 0 

 

ΔΔααννάάηη  ΚΚ..  ΣΣοοφφιιααδδέέλληη – Πολιτικός Μηχανικός    Σελίδα | 243 

εργοταξίου και στη χερσαία ζώνη να διατηρούνται χαμηλές και να τοποθετηθεί ειδική 

σήμανση 

 Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και όταν εντοπιστούν αυξημένα επίπεδα σκόνης 

στην περιοχή γύρω από το εργοτάξιο να γίνεται διαβροχή των επιφανειών. 

 Τα φορτία μπαζών και υλικών να είναι σκεπασμένα 

 Οι διεργασίες που εκπέμπουν σκόνη να περιορίζονται ή να αποφεύγονται σε περιόδους με 

υψηλούς ανέμους 

 Οι ταχύτητες των οχημάτων εντός του εργοταξίου να διατηρούνται χαμηλές και να 

τοποθετηθεί ειδική σήμανση 

 Η ρύπανση που θα προκληθεί  από την πηγή λήψης αδρανών, μπορεί να διατηρηθεί σε 

επιτρεπτά όρια, αν τηρηθούν οι προδιαγραφές για τις εκπομπές σκόνης, αερίων και καπνού 

που αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση Π – 5η /Φ/17402 (ΦΕΚ  931/31.12.1984) περί 

Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 

 Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει σχέδιο διακίνησης 

βαριάς κυκλοφορίας καθώς και θαλάσσιας κυκλοφορίας για την μεταφορά των υλικών  

επιτόπου του έργου. 

 

Δρόμοι μεταφοράς και προσπέλασης 

Ένας κώδικας περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τη διάρκεια της κατασκευής περιλαμβάνει, 

κατά σειρά: 

 Επέμβαση σε επιφάνειες εργοταξίου ή προσπέλασης όπου είναι αναγκαίο (τσιμεντόστρωση 

ή χαλικόστρωση)  

 Θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες (5 km/hr για τα 

βαριά οχήματα). 

 Ύγρανση των δρόμων κίνησης μέσω υδροφόρων οχημάτων  

 Εξασφάλιση απορροής των ομβρίων ώστε να μην επαναιωρούνται τα πίπτοντα σωματίδια. 

 Οι εξατμίσεις όλων των μηχανημάτων θα πρέπει να είναι στραμμένες μακριά από το 

έδαφος. 

 Τα ερείσματα και οι διάδρομοι κίνησης θα πρέπει να είναι καθαρά και υγρά.  

 Διαβροχή των εργοταξιακών διόδων οχημάτων μέσα στο χώρο των εργασιών 

 

Σωροί υλικών 

Κατά σειρά ιεράρχησης προτείνονται: 

 Περιφράξεις. Η περίφραξη ή η κάλυψη των σωρών που δεν χρησιμοποιούνται άμεσα, 

ελαττώνουν την διάβρωσή τους από τον άνεμο.  Όμως, οι μεγάλοι σωροί συνήθως 

αφήνονται ακάλυπτοι, λόγω της ανάγκης συχνής μεταφοράς υλικών προς ή από τον σωρό. 

Οι σωροί υλικών γενικά προφυλάσσονται είτε με τεχνητές περιφράξεις, είτε με τοποθέτησή 

τους κοντά σε ορύγματα ή σειρές δένδρων, θάμνων, ή κοντά σε φράκτες, ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι μία απλή σειρά δένδρων μπορεί να μειώσει τα αιωρούμενα σωματίδια στην 
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ατμόσφαιρα κατά 25%. Η κατασκευή προσωρινών φρακτών γύρω από το πεδίο εργασιών, 

μπορεί να μειώσει σημαντικά τις συγκεντρώσεις σκόνης στον αέρα. Αυτό γενικά συνιστάται 

να γίνει για τις εργασίες στους δανειοθαλάμους/λατομεία και ειδικά προς την κατεύθυνση 

των κοντινότερων και πλέον ευαίσθητων δεκτών.  

 Διαβροχές σωρών.  Η διαβροχή των σωρών αυτή καθαυτή, τυπικά έχει μόνο προσωρινό 

χαρακτήρα για τις συνολικές εκπομπές. Κατά τη διάρκεια των αποθέσεων ή των απολήψεων 

κρίνεται απαραίτητη η διαβροχή με νερό μέσω εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής 

(springlers) χαμηλής πίεσης.  

 

Γενικά μέτρα μείωσης εκπομπών 

 Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε/ από σωρούς.  Η 

εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο δυνατό ύψος (ανάλογα 

με το χρησιμοποιούμενο μηχάνημα).  Οι σωροί δεν θα πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο 

των 3m  

 Εγκατάσταση συστήματος πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων που εισέρχονται ή 

εξέρχονται από το χώρο εργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε καμία οδό κυκλοφορίας 

οχημάτων, πεζόδρομο, χώρο στάθμευσης, δημόσιο χώρο ή άλλη ιδιοκτησία έξω από τα 

όρια του εργοταξίου, δεν θα δημιουργηθεί -ρύπανση από προϊόντα εκσκαφών. Στην 

περίπτωση που δημιουργηθεί τέτοια ρύπανση, ο Ανάδοχος απομακρύνει αμέσως από 

αυτούς τους χώρους κάθε ρύπο που προέρχεται από τα υλικά αυτά. 

 

Κατάσταση εξοπλισμού και μηχανημάτων 

 Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές θα πρέπει να 

είναι σε καλή κατάσταση, και να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης. Το πρόγραμμα συντήρησης θα ελέγχεται από την 

Επίβλεψη σε μηνιαία βάση. 

 Ο ανάδοχος του έργου κατασκευής υποχρεούται στη χρήση μηχανημάτων με τις 

αυστηρότερες προδιαγραφές περιορισμού εκπομπών σκόνης. 

 

Μέτρα εκτός εργοταξίου 

 Η απομάκρυνση της σκόνης από τους χώρους και τους δρόμους της εγγύτερης του 

εργοταξίου περιοχής. Το ευρύτερο δίκτυο δρόμων και χώρων φέρει ένα μέρος σκόνης η 

οποία επαναιωρείται κάτω από την επίδραση διαφόρων διαταράξεων του αέρα 

(κυκλοφορία, άνεμοι κλπ.). Κρίνεται σκόπιμη η λειτουργία μηχανικών σαρώθρων στις 

οικιστικές περιοχές, μέσω των οποίων θα διέρχεται η βαριά κυκλοφορία, για τη συλλογή της 

σκόνης. 

 Πρόσθετα απαιτείται η σύνταξη από τον ανάδοχο προγράμματος μετακινήσεων των 

φορτηγών στις περιοχές πλησίον των προαναφερόμενων περιοχών για την αποφυγή αιχμών 

των εκπεμπόμενων και επαναιωρούμενων σωματιδίων, σε συνδυασμό με τον περιορισμό 

του κυκλοφοριακού θορύβου. 

 Κάθε άλλο έργο εκτελούμενο από τον Ανάδοχο έξω από τους περιφραγμένους χώρους 

εκτέλεσης των εργασιών, θα περικλείεται από φράγματα εγκεκριμένου τύπου από την 

Επίβλεψη, για την ασφάλεια και διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Τα φράγματα θα 
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σημαίνονται κατάλληλα, ώστε να είναι ευδιάκριτα ημέρα και νύχτα, θα διατηρούνται δε σε 

άριστη κατάσταση. θα τοποθετούνται όπου απαιτείται, κατά την πρόοδο των εργασιών και 

τέλος θα απομακρύνονται, όταν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς του έργου. 

 

10.9.  Μέτρα κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το 

θόρυβο και τις δονήσεις 

Θόρυβος 

 Για τον περιορισμό της ηχορύπανσης κατά την περίοδο των κατασκευαστικών εργασιών 

προτείνεται:  

 Έλεγχος και συντήρηση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού για τη διασφάλιση της 

σωστής λειτουργίας του, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία θορύβου από 

ελαττωματικά μηχανήματα ή μη φυσιολογική τους χρήση. 

 Οι εργασίες κατασκευής να διακόπτονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας και 

ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.  Εξαιρούνται οι εργασίες που εκπέμπουν  θόρυβο 

ύψους  μικρότερου των 45 dBA. Στις υποχρεώσεις του εργολάβου κατασκευής βάσει των 

τευχών του έργου θα περιλαμβάνονται πρόνοιες που θα καθορίζουν τα μέγιστα επίπεδα 

θορύβου που θα εκπέμπουν τα ηχοβόρα μηχανήματα που θα βρίσκονται σε λειτουργία στο 

χώρο του εργοταξίου για μεγάλο χρονικό διάστημα κοντά σε κατοικημένη/ες περιοχή/ες. 

 Η διακίνηση βαρέων οχημάτων να αποφεύγεται τις ώρες αιχμής, τις ώρες κοινής ησυχίας 

εφόσον διέρχονται από κατοικημένες περιοχές, ενώ κατά την διάρκεια της αιχμής της 

τουριστικής περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου, η διακίνηση αυτή να διακόπτεται ή να 

περιορίζεται στις ελάχιστες αναγκαίες μεταφορές για την κατασκευή του έργου. Γενικά να 

αποφεύγεται κατά το δυνατόν η διέλευση βαρέων οχημάτων διαμέσου οικιστικών, 

τουριστικών και εμπορικών περιοχών 

 Προσοχή πρέπει να δοθεί στην τήρηση των ορίων ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και 

συσκευών εργοταξίου για τον περιορισμό του θορύβου σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, σε συνδυασμό με την συχνή συντήρηση όλων των λειτουργούντων 

μηχανημάτων του εργοταξίου. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η 

χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης 

περί θορύβου. 

 Για τον έλεγχο των δονήσεων, η κορυφαία τιμή της εδαφικής ταχύτητας (peak particle 

velocity - PPV) δεν πρέπει να υπερβαίνει: για βασική συχνότητα 16.5Hz την τιμή 12mm/sec 

και για βασική  συχνότητα 63 Hz την τιμή 15mm/sec.   

 Εργασίες που κάνουν χρήση αερόσφυρων ή άλλων παρόμοιων μηχανημάτων και βρίσκονται 

κοντά στις υπάρχουσες τουριστικές αναπτύξεις να γίνονται μόνο κατά τις ώρες 9:00 π.m με 

01:00 mm Παρομοίου τύπου εργασίες πρέπει να αποφεύγονται κατά το Σάββατο, Κυριακή ή 

δημόσιες αργίες. Περαιτέρω, η διενέργεια των πιο θορυβωδών εργασιών (π.χ. εκσκαφές, 

καθαιρέσεις, κ.λ.π) να γίνεται σε περιόδους χαμηλής κίνησης του καταφυγίου (χειμερινή 

περίοδος). 

 Όπου είναι δυνατό, να γίνεται ταυτόχρονη διενέργεια εργασιών που παράγουν σημαντικά 

επίπεδα θορύβου, έτσι ώστε να μειώνεται η περίοδος διενέργειας θορυβωδών εργασιών. 

 Περιοδική παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου, μέσω μετρήσεων, σε 

αντιπροσωπευτικές και ευαίσθητες περιοχές στην ευρύτερη περιοχή μελέτης για να 

διαπιστωθεί η τήρηση των ορίων θορύβου όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. 
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Παρακολούθηση  της στάθμης  θορύβου στο εργοτάξιο και στην ευρύτερη αυτού περιοχή 

τουλάχιστον στις ζώνες των 30 και 100 μέτρων από το έργο. Για τη μείωση του θορύβου 

στις αναπτύξεις που εφάπτονται της  χερσαίας ζώνης, προτείνεται όπως στις προδιαγραφές 

και συγγραφή υποχρεώσεων του έργου να περιλαμβάνονται οι κατάλληλες πρόνοιες για τη 

χρήση ακουστικών παραπετασμάτων γύρω από τα μηχανήματα σταθερής βάσης για τη 

μείωση των επιπέδων θορύβου που ενδέχεται να επιβαρύνουν την περιοχή. Η κατασκευή 

των παραπετασμάτων θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των κατασκευαστικών 

έργων. 

 Για την προστασία του προσωπικού, θα πρέπει να δημιουργείται γύρω από τη διεργασία η 

οποία παράγει επίπεδα θορύβου πάνω από το όριο, μία ζώνη περιορισμού διακίνησης στην 

οποία να απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διεργασία. 

Όσοι θα βρίσκονται εντός της ζώνης αυτής θα πρέπει να φέρουν προστατευτικό εξοπλισμό 

κατά του θορύβου  

 Να εφαρμοστεί πρόγραμμα ενημέρωσης των κατοίκων και χρηστών της περιοχής για τα 

προβλεπόμενα έργα που προγραμματίζονται στην περιοχή και τη χρονική τους περίοδο, 

καθώς και εισηγήσεις για το πώς μπορούν να προστατευτούν από την ηχορύπανση. 

 Οργάνωση τρόπου (γραφείου) διαχείρισης παραπόνων του κοινού και επίλυσης 

προβλημάτων όπου το κοινό θα μπορεί να εκφράζει τα παράπονά του σε ότι αφορά 

περιβαλλοντικά θέματα. 

Γενικά, θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία περί θορύβου, όπως σήμερα ισχύει. Επιγραμματικά αναφέρονται τα κάτωθι:   

 Υπ. Απ. Α5/2375/78 (ΦΕΚ 889/18.8.78)  

 Υπ. Απ. 56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/9.9.86. Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των 

μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 

81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ. 

 Υπ. Απ. 69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.8.88. Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης 

θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχαvoκίνητωv 

αεροσυμπιεστών, των πυργoγεραvώv, τωv ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης και 

ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αερoσφυρώv. 

 Υπ. Απ. 765 ΦΕΚ 81/Β/21.2.91 

 Υ.Α. 2640/270, ΦΕΚ 689/Β/18.8.78, Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αερoσφυρώv. 

 Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293/Α/6.10.81, Περί ρυθμίσεως θεμάτων αvαγoμέvωv εις τα της 

ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχαvoλoγικώv 

εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εv γέvει. 

 ΚΥΑ 69001/1921/1988 (ΦΕΚ Β' 751), Περί Έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή 

στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των 

μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών 

σκυροδέματος και αεροσφυρών.  

 Π.Δ. 85 /1991 (ΦΕΚ Α' 38) Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς 

την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 
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 ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ Β' 1418/1.10.2003) Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 

περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 

 ΚΥΑ 13586/724 (ΦΕΚ Β΄384 28.3.2006) Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ "σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 

περιβαλλοντικού θορύβου" του Συμβουλίου της 25.6.2002. 

 

Δονήσεις  

Κατά την κατασκευή του έργου δεν αναμένονται σημαντικές ή αξιολογήσιμες επιπτώσεις από 

τη δημιουργία δονήσεων.  

Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν θα 

δημιουργηθεί κανενός είδους διάβρωση του εδάφους εξαιτίας των εργασιών κατασκευής στον 

χώρο εκτέλεσης των εργασιών και στο εργοτάξιο. Σε περίπτωση που συμβεί οποιαδήποτε 

διάβρωση του εδάφους, ο Ανάδοχος θα αποκαταστήσει αμέσως τη ζημιά με την έγκριση και τις 

οδηγίες της Επίβλεψης.  

 

10.10.  Μέτρα κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την παραγωγή υγρών αποβλήτων 

Οι επιπτώσεις από την παραγωγή και διάθεση υγρών αποβλήτων στο έδαφος και στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, αντιμετωπίζονται με τα μέτρα που προτείνονται για την προστασία της ποιότητας 

του θαλάσσιου νερού και του θαλάσσιου βιολογικού περιβάλλοντος και αναφέρονται αναλυτικά 

στην παρ. 10.4 του παρόντος κεφαλαίου. 

 

10.11.  Μέτρα κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την παραγωγή στερεών αποβλήτων 

Τα στερεά απορρίμματα αστικού τύπου του εργοταξίου θα πρέπει να συγκεντρώνονται  σε 

κάδους απορριμμάτων σε σημεία απ’ όπου τα απορριμματοφόρα θα τα συλλέγουν και θα τα 

μεταφέρουν στους χώρους όπου συγκεντρώνονται τα απορρίμματα της ευρύτερης περιοχής, 

(ΧΥΤΑ, ελεγχόμενη θέση απόρριψης, κ.λ.π).   

Τα μπάζα που παράγονται προτείνεται να διατεθούν για την πλήρωση κενών σε χώρους 

ανενεργών λατομείων της ευρύτερης  περιοχής.  

Τα τοξικά και τα επικίνδυνα απόβλητα θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και θα διαχειρίζονται 

και διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων και προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα (ΥΑ 

72751/3054/85, συμμόρφωση  με 78/319/ΕΟΚ και  76/403/ΕΟΚ).  

Θα πρέπει να αποφεύγεται η διάθεση στερεών αποβλήτων που ενδέχεται  να απελευθερώσουν 

τοξικούς αέριους ρύπους (π.χ. κενά δοχεία από καύσιμα, διαλύτες και γενικά απόβλητα 

διαποτισμένα με τις παραπάνω ουσίες, λάστιχα, κ.λ.π.) μαζί με τα οικιακά απορρίμματα σε 

ελεγχόμενους χώρους απόθεσης, ή στον ΧΥΤΑ. 
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11.   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 

Η εφαρμογή ενός Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 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 ΣΠΔ συνίσταται από ένα κύκλο συνεχούς βελτίωσης, ο οποίος 

είναι γνωστός και σαν κύκλος « Σχεδιασμός – Εφαρμογή – Έλεγχος – Δράση» και  

παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προτύπου είναι: 

1. Καθορισμός της Περιβαλλοντικής Πολιτικής από τη Διοίκηση 

2. Σχεδιασμός 

3. Εφαρμογή και λειτουργία Σχεδίου 

4. Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες 

5. Ανασκόπηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

11.1.  Σχεδιασμός περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Με βάση τα προαναφερθέντα στο κεφάλαιο 10 οι περιβαλλοντικοί στόχοι, η υλοποίηση των 

οποίων θα οδηγήσει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και στην ελαχιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία της εγκατάστασης, είναι:  

1. Ελαχιστοποίηση της θαλάσσιας ρύπανσης 

2. Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τον θόρυβο  
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Πρόγραμμα – Διαδικασία Νο1 – Διαχείριση των εκπομπών προς το Θαλάσσιο Περιβάλλον  

Ενέργειες  

Στόχος 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. Κατάρτιση – Επικαιροποίηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, 

2. Συνεχής συντήρηση και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του εξοπλισμού 

αντιρρύπανσης, 

3. Ασκήσεις ετοιμότητας περιστατικών 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 της ποιότητας των 

θαλάσσιων υδάτων στη θαλάσσια ζώνη του έργου 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Το χρονικό διάστημα για την επίτευξη του προτεινόμενου στόχου, είναι η διάρκεια του Σχεδίου 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Ευθύνη υλοποίησης 

Οι τομείς ευθύνης για κάθε μια από τις προτεινόμενες ενέργειες του συγκεκριμένου 

προγράμματος είναι: 

Ενέργεια Ευθύνη υλοποίησης κατά τη λειτουργία  

Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Μηχανικός Ασφαλείας  

Συντήρηση εξοπλισμού αντιρρύπανσης Μηχανικός Ασφαλείας  

Πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας Μηχανικός Ασφαλείας 

 

Πρόγραμμα – Διαδικασία Νο2 – Ορθή συλλογή και διάθεση αποβλήτων  

Στόχος του προγράμματος είναι η ορθή λειτουργία του χερσαίου χώρου, συλλογή και διάθεση 

των απορριμμάτων, αποτροπή της θαλάσσιας ρύπανσης, εντός των ορίων που καθορίζονται 

από τη νομοθεσία. 

Οι ενέργειες που θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι εξής:  

1. Πρόγραμμα Συλλογής και Διάθεσης απορριμμάτων, 

2. Πρόγραμμα Συλλογής και Διάθεσης υγρών αποβλήτων  
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Επιχειρησιακοί Έλεγχοι  

 Συστηματικός έλεγχος τεχνικών υποδομών και εξοπλισμού συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 Πρόγραμμα παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων στην έμπροσθεν του λιμενικού 

έργου περιοχή 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Το χρονικό διάστημα για την επίτευξη του προτεινόμενου στόχου του παρόντος 

προγράμματος, είναι η διάρκεια του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

 

Πρόγραμμα – Διαδικασία Νο3 – Διαχείριση θορύβου  

Στόχος του προγράμματος είναι ο περιορισμός του θορύβου. Οι ενέργειες που θα γίνουν στο 

πλαίσιο του προγράμματος είναι οι εξής:  

1. Εφαρμογή πρακτικών που συμβάλουν στην μείωση του θορύβου  

 

Επιχειρησιακοί Έλεγχοι  

Οι επιχειρησιακοί έλεγχοι που προτείνεται στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης του 

θορύβου είναι:  

 Κατάρτιση και εφαρμογή ενός προγράμματος παρακολούθησης του θορύβου  

 

Χρονοδιάγραμμα 

Το χρονικό διάστημα για την επίτευξη του προτεινόμενου στόχου του παρόντος 

προγράμματος, είναι η διάρκεια του Σχεδίου 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 
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11.2.  Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή των 

προτεινόμενων έργων  

 Κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων έργων να παρακολουθείται η κατάσταση της 

ποιότητας του θαλάσσιου νερού με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς στερεών σε 

μεγάλη ακτίνα. Προτείνεται η συλλογή δειγμάτων για ανάλυση και επιτόπια εξέταση 

της θολότητας του θαλασσινού νερού τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα κατά την 

διάρκεια των θαλασσίων εργασιών εφόσον αυτές λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια 

της τουριστικής περιόδου. Προτείνεται όπως η εξέταση γίνεται σε σημεία που 

βρίσκονται σε αποστάσεις των 50, 100, 150 περίπου μέτρων στα ανάντι και κατάντι 

του έργου για την προστασία των παραλιών της περιοχής που χρησιμοποιούνται κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες από πολλούς επισκέπτες. Εάν διαπιστωθεί σημαντική αύξηση 

της θολότητας, τότε να εφαρμοστούν επιπρόσθετα μέτρα συγκράτησης των στερεών. 

 Να γίνεται μέτρηση των επιπέδων θορύβου σε ευαίσθητες χρήσεις της παράκτιας 

ζώνης. Εάν τα επίπεδα θορύβου ξεπεράσουν την τιμή των Leq. = 67,5 dB(A) 

προτείνεται η εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων περιορισμού του θορύβου. 

 Να γίνονται περιοδικά μετρήσεις της ποιότητας των ομβρίων υδάτων που καταλήγουν 

στη θάλασσα κατά τη περίοδο των βροχοπτώσεων από τους χώρους του εργοταξίου. 

Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που θα πρέπει να εξετάζεται είναι τα 

αιωρούμενα στερεά. Εάν η συγκέντρωση των αιωρούμενων στερεών ξεπερνά τα 200 

mg/l, τότε να εφαρμόζονται επιπρόσθετα μέτρα. 

 Για την περιβαλλοντική παρακολούθηση του θαλάσσιου χώρου απόρριψης των 

βυθοκορημάτων πριν, κατά την διάρκεια και μετά την απόρριψη προτείνονται τα 

κάτωθι: 

o Λεπτομερής βυθομέτρηση της περιοχής πριν την απόρριψη των 

βυθοκορημάτων που θα συγκριθεί με τους βυθομετρικούς χάρτες που θα 

κατασκευασθούν με την ίδια μεθοδολογία κατά τη διάρκεια και μετά την 

απόρριψη των υλικών. Από την σύγκριση των χαρτών θα εντοπισθούν οι 

αλλαγές στο ανάγλυφο του πυθμένα, οι οποίες θα έχουν προκύψει από την 

απόρριψη των υλικών. 

o Ακουστική αποτύπωση του ανωτέρου υποστρώματος του πυθμένα της 

περιοχής απόρριψης πριν και μετά την απόρριψη των υλικών. Από καταγραφή 

τομών πριν την απόρριψη θα διαπιστωθεί η δομή και το πάχος των φυσικών 

ιζημάτων του πυθμένα. Από τομές μετά την απόρριψη των υλικών 

χαρτογραφείται το πάχος των αποθέσεων που θα προκύψουν. 

o Δειγματοληψίες του πυθμένα με την λήψη επιφανειακών ιζημάτων σε  

επιλεγμένα σημεία της περιοχής απόρριψης  με σκοπό την επιβεβαίωση των 

καταγραφών ακουστικής αποτύπωσης της επιφάνειας του πυθμένα καθώς και 

του ανώτερου υποστρώματός του και την εξέταση δειγμάτων από τις 

αποθέσεις που θα προκύψουν από την απόρριψη των βυθοκορημάτων. 

o Οπτικός έλεγχος του πυθμένα που προϋποθέτει την συλλογή οπτικού υλικού 

από τον πυθμένα της περιοχής, με σκοπό την απόκτηση ολοκληρωμένης 

εικόνας της κατάστασης του πυθμένα πριν και μετά την απόρριψη. 
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11.3.  Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος κατά την λειτουργία των 

προτεινόμενων έργων  

 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιβάλλοντος αφόρα 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 

καταφυγίου. 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιβάλλοντος είναι δυνατόν να τροποποιείται ή να 

συμπληρώνεται αποβλέποντας κυρίως στην στενότερη παρακολούθηση εκείνων των 

περιβαλλοντικών μέσων που θίγονται περισσότερο. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται από το 

πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα καταχωρούνται και θα αρχειοθετούνται. 

Οι εισηγήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση του Έργου και την παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος κατά το στάδιο της λειτουργίας περιλαμβάνουν: 

-  Να παρακολουθείται η κατανάλωση νερού και ενέργειας και κάθε χρόνο να επαναξιολογείται 

η υδατική και ενεργειακή πολιτική του έργου με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης. 

-  Να παρακολουθείται με βυθομετρήσεις το βάθος της λιμενολεκάνης για να εντοπιστεί τυχόν 

συσσώρευση ιζημάτων ανά πενταετία. 

-  Να παρακολουθείται με συλλογή δειγμάτων ή με αυτοματοποιημένους μηχανισμούς η 

ποιότητα του νερού της λιμενολεκάνης καθώς και της θαλάσσιας περιοχής πλησίον του 

Έργου.  

-  Να γίνονται μετρήσεις της ποιότητας των ομβρίων υδάτων που καταλήγουν στη θάλασσα 

κατά τη περίοδο των βροχοπτώσεων. Η παρακολούθηση να γίνεται μία φορά τον χρόνο. 

Προτείνεται όπως η ανάλυση να περιλαμβάνει την μέτρηση της περιεκτικότητας σε 

αιωρούμενα στερεά, αριθμό μικροοργανισμών, περιεκτικότητα σε φώσφορο και άζωτο και 

λιπαντικών. 

-  Να παρακολουθείται και να καταγράφεται το θαλάσσιο βιολογικό περιβάλλον της περιοχής 

εντός και εκτός της λιμενολεκάνης για την εκτίμηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του 

έργου.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι παράμετροι του προγράμματος παρακολούθησης. 

Παρακολούθηση θορύβου  

Μετρήσεις θορύβου   

Οι μετρήσεις θα αφορούν την ένταση του θορύβου στην περίμετρο του καταφυγίου ιδιαίτερα 

κατά την θερινή περίοδο. 

Είδος περιβαλλοντικού 
μέσου  

Είδος μετρήσεων  Ανάλυση Συχνότητα δειγματοληψίας 

Ατμόσφαιρα  Θόρυβος  Φορητός μετρητής θορύβου 

–ντεσιμπελόμετρο   

1 φορά ετησίως   

 

*εξαρτάται από την διεύθυνση και την ένταση  των ανέμων, την θερμοκρασία  και  την 

υγρασία 
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Παρακολούθηση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

Μετρήσεις θαλάσσιου ύδατος  

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. σε ακτίνα 500μ. από το έργο προκειμένου να 

προκύψουν στοιχεία για τις συγκεντρώσεις από το φυσικό υπόβαθρο της περιοχής. 

Είδος περιβαλλοντικού 

μέσου 
Είδος μετρήσεων Ανάλυση 

Συχνότητα 

δειγματοληψίας 

Θαλασσινό νερό σε 

συγκεκριμένη θέση 
ελλιμενισμού 

Μικροβιολογικές 
“Κολοβακτηρίδια” - 
“Escherichia coli” και 
“Εντερόκοκκοι” - “Intestinal 
enterococci” 

Σύμφωνα  με τις 

εργαστηριακές μεθόδους 
που περιγράφονται στο 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 
2006/7/ΕΚ  

1 φορά ετησίως 

 

Θαλασσινό νερό σε 
συγκεκριμένη θέση 

ελλιμενισμού 

Θερμοκρασία , Αγωγιμότητα, 
pH, διαλυμένο οξυγόνο, 
θολερότητα*  

 θερμόμετρο, 
αγωγημόμετρο, Πεχάμετρο, 

οξυγονόμετρο,   

 

2 φορές ετησίως 
Μάρτιο- 

Σεπτέμβριο 

Θαλασσινό νερό σε 
συγκεκριμένη θέση 

ελλιμενισμού 

Σωματιδιακές 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 

*H μέτρηση της θολερότητας θα πραγματοποιηθεί με την χρήση δίσκου Secchi. 

 

Μετρήσεις ιζημάτων πυθμένα  

Οι μετρήσεις του ιζήματος του πυθμένα θα αφορούν στα Βαρέα  Μέταλλα,  στα Ολικά λίπη και 

έλαια (Grease and Oils), στους Ολικούς πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακές (Total Petroleum 

Hydrocardons), στους  Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες, στους  Πολυαρωματικούς 

Υδρογονάνθρακες και στα  Πολυχλωριομένα διφαινύλια.  

Η συλλογή των δειγμάτων θα γίνεται από τoν πυθμένα  έμπροσθεν των κρηπιδωμάτων. 

Προτείνεται επίσης και η συλλογή δειγμάτων μαρτύρων (blank samples) από παρακείμενες 

περιοχές (π.χ. σε ακτίνα 500μ. από το έργο προκειμένου να προκύψουν στοιχεία για τις 

συγκεντρώσεις από το φυσικό υπόβαθρο της περιοχής, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα.  Η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί με δράγα από την επιφάνεια του πυθμένα και 

σε βάθος στρώση 0-30cm περίπου.  

Προτείνεται επίσης η δειγματοληψία πυθμενικού υλικού για την διαλογή,  ταυτοποίηση και 

καταγραφή του βένθους στην  θαλάσσια περιοχή του έργου.   

Η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί εντός της λιμενολεκάνης  καθώς και σε απόσταση 200μ. 

εκατέρωθεν αυτής. 
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Τέλος, επισημαίνεται ότι το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) θα ενημερώνεται σε 

ετήσια βάση ενώ τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα κοινοποιούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες 

του ΥΠΕΚΑ.  

 

 

Είδος 

περιβαλ/κού 

μέσου  

Είδος μετρήσεων  Ανάλυση Συχνότητα 

δειγματοληψίας 

Ίζημα 

πυθμένα / 

Πυθμενικό 

υλικό   

Βαρέα Μέταλλα 

Hg : CV-AAS, As:HG-

AAS 

Cr,Ni,Mn,Cu,Zn,Pb,Fe: 

FLAME AAS ή GF -Aas 

1 φορά κάθε τρία 

χρόνια  

Ίζημα 

πυθμένα / 

Πυθμενικό 

υλικό   

Ολικά λύπη και έλαια (Grease and 

Oils) , Ολικοί πετρελαϊκοί 

υδρογονάνθρακές υδρογονάνθρακες 

(Total Petroleum Hydrocardons) 

SME WW 5520/B or D 

and F Ed21st  

1 φορά κάθε τρία 

χρόνια  

Ίζημα 

πυθμένα / 

Πυθμενικό 

υλικό   

Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες : 

Benzene, Toluene, Ethyl Benzene, 

Xylene isomers  

EPA 5030 B  
1 φορά κάθε τρία 

χρόνια  

Ίζημα 

πυθμένα / 

Πυθμενικό 

υλικό   

Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες 

(ΡΑΗ' S): Benzo (b) fluranthene, 

Benzo (k) fluranthene, Benzo (a) 

pyrene, Benzo (g,h,i) perylene   EPA8272 

1 φορά κάθε τρία 

χρόνια  

Ίζημα 

πυθμένα / 

Πυθμενικό 

υλικό   

Πολυχλωριομένα διφαινύλια 

(PCB's): Aroclor 

1016/1221/1232/1242/1248/1254/1

260 EPA 8082 

1 φορά κάθε τρία 

χρόνια  

Ίζημα 

πυθμένα / 

Πυθμενικό 

υλικό   

Βένθος  

Διαλογή και 

ταυτοποιηση 

οργανισμών, κόσκινο,  

μικροσκόπιο  

 

1 φορά κάθε τρία 

χρόνια 
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12.  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Ο Κύριος του Έργου, οι Φορείς Κατασκευής και Διαχείρισής του και ο ανάδοχος κατασκευής 

πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα προς τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής 

Νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος. 

Οι Περιβαλλοντικοί Όροι αφορούν τον Κύριο του Έργου και τις υπηρεσίες και φορείς που είναι 

αρμόδιες για την κατασκευή και  λειτουργία του, και  η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται 

ακόμη και στις περιπτώσεις της ανάληψης μέρους ή του συνόλου της λειτουργίας των έργων 

από οιονδήποτε τρίτο. Ο Κύριος του Έργου οφείλει να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις 

απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (συστήματα 

παρακολούθησης κλπ.). 

Ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του την επιβαλλόμενη προστασία για ελαχιστοποίηση των άμεσων 

και έμμεσων επιπτώσεων των διαφόρων εργασιών εκτέλεσης του έργου πάνω στους εξής 

παράγοντες: 

 στον άνθρωπο, την πανίδα και τη χλωρίδα 

 στα  ύδατα, το έδαφος, τον αέρα και το κλίμα 

 στην αλληλεπίδραση των παραγόντων που αναφέρονται στα προηγούμενα, 

 στα  υλικά αγαθά και την πολιτισμική κληρονομιά. 

Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί προϋπόθεση για την 

υλοποίηση  του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει  να συμμορφωθεί  προς τις κείμενες  διατάξεις 

της Ελληνικής  Νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αυτές θα έχουν κατά 

την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. Συμπληρωματικώς, ο Ανάδοχος οφείλει να 

συμμορφώνεται με την οικεία Κοινοτική Νομοθεσία. 

 Για την προμήθεια των αδρανών υλικών, λιθορριπών και φυσικών ογκολίθων για την 

κατασκευή  του Έργου από λατομείο της περιοχής, αυτό θα πρέπει να είναι νομίμως 

υφιστάμενο και να διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους εν ισχύ. 

 Προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών, εφόσον επιλεγεί να απορριφθούν στη θάλασσα θα 

διατίθενται σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα των 50 m και σε απόσταση από την ακτογραμμή 

(μεγαλύτερη από 1χλm). Η διάθεση θα γίνεται με τρόπο ώστε τα υλικά να ισοκατανεμηθούν 

στην επιφάνεια που θα οριστεί (με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις), και επιπρόσθετα η 

δημιουργούμενη πρόσχωση στο βυθό να μην μειώνει το βάθος της θάλασσας  περισσότερο 

από 3m. Για το λόγο αυτό τα βυθοκορήματα θα διασκορπίζονται σε μεγάλη έκταση. Η 

απόρριψη θα πραγματοποιείται κατακόρυφα και όσο το δυνατόν βαθύτερα από την 

επιφάνεια της θάλασσας. Ο χώρος διάθεσης θα εγκρίνεται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.  

 Σε κάθε περίπτωση που τα προϊόντα εκσκαφών και καθαιρέσεων επιλεγεί να διατεθούν 

στην ξηρά, ο χερσαίος χώρος που θα προτείνει ο ανάδοχος θα εγκριθεί από την αρμόδια 

αρχή και θα ισχύουν τα οριζόμενα στην προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00.  

 Απαγορεύεται η διάθεση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων του εργοταξίου στη θάλασσα. 

Τα ανωτέρω ορυκτέλαια θα συλλέγονται σε βαρέλια και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης απαγορεύεται καταρχήν το πλύσιμο των μηχανημάτων του 

Αναδόχου στους χώρους του έργου και του εργοταξίου. Σε περίπτωση που επιτραπεί να 

εκτελεσθούν εργασίες πλύσης μηχανημάτων και οχημάτων, θα προβλέπεται οχετός 

συλλογής και δεξαμενή καθίζησης ή φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης 

και θα γίνεται τακτικός καθαρισμός του φρεατίου από την ιλύ. Απαγορεύεται η κάθε 

μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια, κλπ) στην περιοχή του έργου. 
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 Είναι απαραίτητο να τηρούνται τα όρια ηχητικής εκπομπής που αναφέρονται στην 

Υπουργική Απόφαση 56206/1613/ΦΕΚ 570/86 περί «Προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής 

των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 

81/1051/ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ» καθώς και οι Υπουργικές Αποφάσεις 69001/1921/ΦΕΚ 751Β, 88 

και Α5/2375/ΦΕΚ  689Β/88 περί «Έγκρισης τύπου ΕΟΚ για οριακή τιμή στάθμης θορύβου 

μηχανημάτων και συσκευών Εργοταξίου» και «περί της χρήσεως κατασιγασμένων 

αεροσφυρών αντίστοιχα». Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η 

χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης περί θορύβου. Ο Ανάδοχος 

έχει την υποχρέωση να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα όπως προγραμματισμός εργασιών, 

χρήση κινητών ηχοφραγμάτων κλπ, για να εξασφαλίσει ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα 

βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά την διάρκεια της κατασκευής. Για τον έλεγχο 

των δονήσεων, η κορυφαία τιμή της εδαφικής ταχύτητας (peak particle velocity - PPV) δεν 

πρέπει να υπερβαίνει: για βασική συχνότητα 16.5Hz την τιμή 12mm/sec και για βασική  

συχνότητα 63 Hz την τιμή 15mm/sec. Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει 

αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόσκλησής του, 

πρόχειρα ηχοπετάσματα. Η μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία του 

εργοταξίου ορίζεται 65 dB(A). 

 Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί στον χερσαίο χώρο θα καταλάβει τη μικρότερη δυνατή 

έκταση με ευθύνη του Φορέα. Ο Ανάδοχος  θα λάβει όλα  τα αναγκαία  μέτρα για την 

περίφραξη των χώρων εκτέλεσης των έργων και του εργοταξίου που είναι αναγκαία για την 

εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο 

εφικτό. Οι περιφράξεις θα επιθεωρούνται για ζημιές, οι οποίες θα αποκαθίστανται αμέσως 

και θα απομακρύνονται όταν πλέον δεν απαιτούνται. Η επιλογή του εργοταξιακού χώρου, 

των οδών πρόσβασης κλπ. θα γίνει με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δεσμεύσεις 

χώρων στην περιοχή μελέτης. 

 Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας του εργοταξίου που 

επιβάλλονται από την Ελληνική Νομοθεσία, συμπεριλαμβανόμενων και αυτών που αφορούν 

στις ατμοσφαιρικές και ηχητικές εκπομπές των μηχανημάτων και οχημάτων του εργοταξίου 

και στην διαχείριση αποβλήτων, ιδιαίτερα των τοξικών και επικίνδυνων. Ιδιαίτερη βαρύτητα 

πρέπει να δοθεί  στην αποφυγή ρύπανσης της θαλάσσιας  λεκάνης με υγρά ή στερεά 

απόβλητα του εργοταξίου, και στην ελαχιστοποίηση της όχλησης από την οδική κυκλοφορία 

των οχημάτων  και από τον θόρυβο του εργοταξίου. 

 Ο Ανάδοχος του Έργου θα υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές πρόταση κυκλοφορίας  ρύθμισης 

και χάραξη συγκεκριμένου δρομολογίου για τα βαριά οχήματα από το λατομείο προς το 

εργοτάξιο και τη θέση κατασκευής του Έργου. 

 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λάβει όλα τα αναγκαία προφυλακτικά μέτρα για να 

ελαχιστοποιήσει την όχληση από την σκόνη που προκαλείται κατά την διάρκεια της 

κατασκευής στον χώρο του έργου, του εργοταξίου και στις οδούς διακίνησης της 

προκαλούμενης από το έργο βαριάς κυκλοφορίας για την μεταφορά των απαιτούμενων 

υλικών, με κάλυψη των σωρών, κάλυψη των φορτηγών, εγκατάσταση συστήματος 

διαβροχής με συνδυασμό κατακράτησης των ιζημάτων προερχόμενων από επιφανειακές 

απορροές, κ.λ.π. 

 Οι εργασίες κατασκευής του Έργου  είναι δυνατόν να μην διακόπτονται κατά την αιχμή της 

τουριστικής περιόδου (17 Ιουλίου έως 22 Αυγούστου) εφόσον λαμβάνονται τα κατάλληλα 

μέτρα για την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων. Επιτρέπονται οι εργασίες την περίοδο αυτή 

μόνο στην περίπτωση που η φύση των εκτελούμενων εργασιών δεν επηρεάζει τα 

κυκλοφοριακά δεδομένα και ύστερα από έγγραφη άδεια της Αρμόδιας  Λιμενικής Αρχής. 
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 Οι εργασίες κατασκευής του Έργου καθώς και οι κινήσεις οχημάτων που εξυπηρετούν αυτό, 

πρέπει να διακόπτονται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.  Εξαιρούνται οι εργασίες που 

εκπέμπουν θόρυβο ύψους μικρότερου των 45 dBA, όπως π.χ εργασίες δυτών 

 Σε περίπτωση που για τις ανάγκες του έργου, απαιτηθεί εκτροπή της κυκλοφορίας, αυτή θα 

εξασφαλιστεί μέσω κατάλληλων παρακάμψεων και επαρκούς σήμανσης και σε επίπεδο 

εξυπηρέτησης περίπου αντίστοιχο της πριν την έναρξη των εργασιών κατάστασης. 

 Οι εργασίες κατασκευής του έργου δεν θα προκαλέσουν σε καμία περίπτωση παρακώλυση 

της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή. Οι κινήσεις των πλωτών μηχανημάτων 

του Αναδόχου  θα ακολουθούν τους περιορισμούς και λοιπές οδηγίες της αρμόδιας 

λιμενικής αρχής. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών θα λαμβάνει υπόψη τυχόν καθυστερήσεις 

εξαιτίας τυχόν υποχρεωτικών διελεύσεων των πλωτών μέσων μεταφοράς υλικών από 

υφιστάμενους διαύλους  ναυσιπλοΐας και πορείες σκαφών  για είσοδο και έξοδο άλλων 

λιμενικών – τουριστικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή 

 Οι εργασίες κατασκευής δεν θα παρεμποδίζουν ή παρακωλύουν την λιμενική χρήση των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

 Ο Ανάδοχος θα επισημαίνει τις περιοχές εκτέλεσης υποθαλάσσιων εργασιών, σύμφωνα με  

τις υποδείξεις της αρμόδιας λιμενικής αρχής και τις αρχές της Υπηρεσία Φάρων. 

 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα αντιπυρικής προστασίας κατά την 

κατασκευή, ιδιαίτερα από τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων 

κατασκευής. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί 

από την Επίβλεψη, πριν από την έναρξη των εργασιών. 

 Απαιτείται να εξασφαλισθεί, η αντιπλημμυρική προστασία του εργοταξίου, των χώρων 

εκτέλεσης εργασιών και της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζεται από την κατασκευή του 

έργου. Οι επιφάνειες των υφιστάμενων φρεατίων θα διατηρούνται καθαρές από 

απορρίμματα ή λάσπες των εργοταξίων μέχρι 300 μέτρα απόσταση από τα όρια του 

εργοταξίου. 

 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία 

των έργων θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την 

κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων 

περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και να προστατεύει τη βλάστηση (χερσαία 

και υποθαλάσσια) στην ευρύτερη των χώρων εκτέλεσης περιοχή.  

 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν αρχαιότητες, ο Ανάδοχο 

έχει την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους, να 

διακόψει αμέσως την εκτέλεση εργασίας στην περιοχή αυτή και να ειδοποιήσει τις αρμόδιες  

αρχές. Στην περίπτωση αυτή τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας “Περί 

Αρχαιοτήτων”.  Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την αποτροπή πρόκλησης ζημιών από 

οποιαδήποτε αιτία σε οποιοδήποτε κτίριο ή αρχαιότητες που βρίσκονται στην περιοχή των 

εργασιών. Στην περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων η αρμόδια Εφορεία, θα λάβει τα 

κατάλληλα μέτρα προστασίας. Για την καλύτερη οργάνωση και την εκτίμηση του χρόνου 

κατασκευής των εργασιών θα πρέπει οι Εφορείες Αρχαιοτήτων να καταρτίσουν 

χρονοδιάγραμμα ανασκαφικών εργασιών και να το υποβάλλουν στον Κύριο του Έργου. 

 Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση θα απομακρύνεται μετά το πέρας της εργασίας για 

την οποία αυτή χρησιμοποιείται,  και ο χώρος να αποκαθίσταται στην αρχική του μορφή. 
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 Ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να αναλάβει την εκτέλεση τακτικών δειγματοληψιών νερού σε 

αντιπροσωπευτικές θέσεις, για την εργαστηριακή μέτρηση και αξιολόγηση των παραμέτρων 

ποιότητας (φυσικοχημικών και μικροβιολογικών) του θαλασσινού νερού, με βάση την 

Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και το Σχέδιο Διαχείρισης/Παρακολούθησης.  

 

13.  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

13.1.  Εξειδικευμένες μελέτες 

Οι μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση και από τις οποίες αντλεί στοιχεία η παρούσα ΜΠΕ 

είναι: 

  «Επικαιροποίση και συμπλήρωση της Οριστικής Μελέτης Προτεινόμενων Έργων 

Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Αγκαιριάς, Μάιος 2014» που εκπονήθηκε από την κα. 

Πυρπύλη Καλλιρρόη, Πολιτικό Μηχανικό. 

 «Μελέτη Η/Μ Έργων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Αγκαιριάς, 2015» που εκπονήθηκε 

από την κο Χανιώτη, Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό. 

 «Έκθεση Παρουσίασης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Γεωτεχνικής Έρευνας, 

Φεβρουάριος 2014», εκπονήθηκε από τον Ανδριανόπουλο Άγγελο - Μεταλλειολόγο 

Μηχανικό. 

 «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (M.Π.Ε.) του έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Αλυκής 

Πάρου, Φεβρουάριος 2013» που εκπονήθηκε τον, από τον κ. Κοκορομύτη Ανδριανό, 

Γεωλόγο, για την νομιμοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στο λιμάνι 

της Αλυκής. Η εν λόγω μελέτη έχει ενσωματωθεί/ ενοποιηθεί στην παρούσα μελέτη όπως 

ζητήθηκε από το (Δ.Λ.Τ.) Πάρου – Αντιπάρου για αυτό και συνυπογράφεται από τον κ. Α. 

Κοκορομύτη. 

  «Οριστική Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Αγκαιριάς Πάρου, Μάρτιος 2002», εκπονήθηκε 

από τους Ε.Γοβδελά – Γιαννακάκη, Γ. Χριστακόπουλο, Θ. Αντιπάτη, Ε.Εμμανουηλίδη. 

 «Ακτομηχανική Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Αγκαιριάς Πάρου, Μάρτιος 2002», 

εκπονήθηκε από τους Ε.Γοβδελά – Ερρίκουετς, Θ. Αντιπάτη, Ε.Εμμανουηλίδη. 

 «Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Αγκαιριάς Πάρου, Σεπτέμβριος 2000», εκπονήθηκε 

από τους Ε.Γοβδελά – Γιαννακάκη, Γ. Χριστακόπουλο, Θ. Αντιπάτη, Ε.Εμμανουηλίδη. 
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13.2.  Προβλήματα εκπόνησης και τρόποι που επιλύθηκαν 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας ΜΠΕ δεν παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες δυσκολίες. Οι 

όποιες δυσκολίες σύνταξης αφορούσαν κυρίως στην έλλειψη εκτενούς διεθνούς και ελληνικής 

βιβλιογραφίας.  

Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες εκτιμάται ότι ξεπεράστηκαν με χρήση των υφισταμένων 

προδιαγραφών της ελληνικής νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με χρήση 

στοιχείων από διάφορους διαδικτυακούς τόπους και την εμπειρία της ομάδας μελέτης από 

προηγούμενες προσεγγίσεις μελετών στρατηγικών επιπτώσεων.  

Σε κάθε περίπτωση, έγινε προσπάθεια, η παρούσα μελέτη να καλύψει ικανοποιητικά τόσο τις 

τυπικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, όσο και τις ουσιαστικές ανάγκες ενός τέτοιου έργου και 

των επιπτώσεών του στο περιβάλλον. 

 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 

 

 

 

Δ. Σοφιαδέλη 

M.Sc.Πολ. Μηχανικός 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΛΥΚΗΣ ΠΑΡΟΥ 
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Εικόνες 1& 2: Λεκάνη ελλιμενισμού για αλιευτικά σκάφη στη βόρεια πλευρά του Κεντρικού 

προβλήτα στην Αλυκή Πάρου 
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Εικόνα 3 & 4: Κεντρική («μεγάλη») προβλήτα 
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Εικόνα 5 & 6: Μικροί εγκάρσιοι υποτυπώδεις προβλήτες από λάξευση του φυσικού 

βραχώδους πρανούς βόρεια του εγκάρσιου προβλήτα 

 

 



«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου» Rev. 0 

 

ΔΔααννάάηη  ΚΚ..  ΣΣοοφφιιααδδέέλληη – Πολιτικός Μηχανικός    Σελίδα | 264 

 

Εικόνες 7 & 8: Εγκάρσιος μόλος από φυσικούς ογκόλιθους στην Αλυκή 
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Εικόνες 9 & 10: Μικρή προβλήτα από τεχνητούς ογκόλιθους στο μέσο περίπου του 

παραλιακού κρηπιδώματος της Αλυκής 
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Εικόνα 11: Ημικυκλική λεκάνη στο νότιο άκρο του ορμού Αλυκής 

 

Εικόνα 12: Παραλία Αλυκής 
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Εικόνα 13: Παραλία Πίσω Αλυκής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2011) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΛΥΚΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Είδος και αριθμός μόνιμα ελλιμενισμένων σκαφών στο 

αλιευτικό καταφύγιο Αλυκής. 

 

Είδος μόνιμα ελλιμενισμένων Σκαφών Αλιευτικό καταφύγιο Αλύκης 

Επαγγελματικά - Αλιευτικά Σκάφη  
(ΕΠ/ΚΑ - Α/Κ) 17 

Ερασιτεχνικά - Αλιευτικά Σκάφη  
(ΕΡ/ΚΑ - Α/Κ) 35 

ΛΑΝΤΖΕΣ - 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΑΦΩΝ * 52 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΚΑΦΩΝ  4μ. έως 15μ. 

*Το σύνολο των μόνιμων σκαφών αυξάνεται σημαντικά κατά τους θερινούς 
μήνες. 



«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αλυκής Πάρου» Rev. 0 

 

ΔΔααννάάηη  ΚΚ..  ΣΣοοφφιιααδδέέλληη – Πολιτικός Μηχανικός    Σελίδα | 290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

 

 

 

Φωτογραφική αποτύπωση υφιστάμενων 

λιμενικών εγκαταστάσων αλιευτικού καταφυγιού 

Αλυκής Πάρου 



 

 

Εικόνες 1& 2: Μικρός όρμος για αλιευτικά σκάφη στη βόρεια 

πλευρά του Κεντρικού προβλήτα στην Αλυκή Πάρου 

 



 

Εικόνα 3: Κεντρική («μεγάλη») προβλήτα 

 

Εικόνα 4: Μικροί εγκάρσιοι υποτυπώδεις προβλήτες από με 

λάξευση του φυσικούς βραχώδους πρανούς βόρεια του εγκάρσιου 
προβλήτα 



 

 

Εικόνες 5 & 6: Εγκάρσιος μόλος από φυσικούς ογκόλιθους στην 

Αλυκή 

  



 

Εικόνες 7 & 8: Μικρή προβλήτα από τεχνητούς ογκόλιθους στο 

μέσο περίπου του παραλιακού κρηπιδώματος της Αλυκής 

 



 

Εικόνα 9: Παραλία Αλυκής στη βόρεια πλευρά του όρμου 

Αγκαιριάς 

 

 

Εικόνα 10: Παραλία Πίσω Αλυκής 
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