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Περίληψη 

Η ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων αποτελεί βασική παράµετρο για την 
αειφόρο ανάπτυξη µιας περιοχής. Οι εκάστοτε αρµόδιοι κατά την εκπόνηση ενός 
Σχήµατος ∆ιαχείρισης οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τόσο τις ποσοτικές όσο και τις 
ποιοτικές παραµέτρους αλλά και τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της περιοχής 
εφαρµογής του. 

Στην περίπτωση των νησιών ιδιαίτερα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο εύθραυστος 
χαρακτήρας τους που έχει προκύψει από την γεωγραφική αποµόνωση και τους 
περιορισµένους φυσικούς πόρους. Όσον αφορά στους υδατικούς πόρους η Οδηγία 
2000/60/ΕΚ θέτει τις βάσεις για µια ολοκληρωµένη διαχείριση. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια εφαρµογής µέρους των απαιτήσεων της 
Οδηγίας για την εκπόνηση ενός Σχήµατος ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων στο νησί της 
Πάρου. Για την επιλογή της βέλτιστης λύσης επιχειρείται η αξιολόγηση διαφόρων 
προτάσεων διαχείρισης τόσο µε τη µέθοδο του Κόστους – Αποδοτικότητας όσο και µε 
µια µέθοδο κατανοµής νερού στις διαφορετικές χρήσεις µέσω της χρήσης ενός 
Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων. 

Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι ο συνδυασµός τεχνικών – κατασκευαστικών 
επεµβάσεων µε περιβαλλοντικούς περιορισµούς και κοινωνικό – οικονοµικών 
παραµέτρων µπορεί να προσφέρει την κατάλληλη λύση για την αντιµετώπιση του 
υπάρχοντος ελλείµµατος σε νερό ύδρευσης και να εξασφαλίσει τη µελλοντική κάλυψη 
των αναγκών του νησιού. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Στόχος της παρούσας εργασίας 

Η Ελλάδα, ως κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσµεύεται ως προς την 
εφαρµογή των άρθρων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων. Η έναρξη της οδηγίας ήταν το έτος 2000 
και µέχρι το τέλος του έτους 2003 θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ οι αναγκαίες 
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συµµόρφωση των κρατών 
µελών προς την Οδηγία. 

Μπροστά σε αυτή την προοπτική και µε βάση το γεγονός ότι η µονάδα εφαρµογής των 
διαχειριστικών σχεδίων είναι η λεκάνη απορροής, προτείνεται ένα σύνολο επεµβάσεων 
για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στο νησί της Πάρου και επιχειρείται η εφαρµογή 
των αρχών της Οδηγίας, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό. 

Επίσης, θεωρήθηκε σκόπιµο να ακολουθεί αξιολόγηση των προτεινόµενων σχηµάτων 
διαχείρισης. Η αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης 
επιλέχθηκε η µέθοδος Κόστους – Αποδοτικότητας, η οποία προτείνεται από την Οµάδα 
Οικονοµικών Θεµάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υδάτων. Ο τρόπος αξιολόγησης µε 
τη µέθοδο αυτή ακολουθεί µια σειρά ξεκάθαρων βηµάτων και οδηγεί σε έναν αριθµό 
συνδυασµένων µέτρων διαχείρισης υδατικών πόρων µε τη µεγαλύτερη δυνατή απόδοση 
ως προς την κάλυψη του ετήσιου ελλείµµατος σε νερό ύδρευσης και το µικρότερο 
κόστος εφαρµογής. Λόγω της απλότητας στην εφαρµογή αλλά και της δυνατότητας 
αξιολόγησης µεγάλου αριθµού συνδυασµών, αποτελεί ένα πρώτο βήµα για την επιλογή 
των βέλτιστων λύσεων µεταξύ πιθανών και προτεινόµενων. Η δεύτερη αξιολόγηση 
γίνεται µε τη βοήθεια ενός Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS), µέσω του 
οποίου αξιολογούνται οι λύσεις που προέκυψαν από το πρώτο στάδιο, λαµβάνοντας 
υπόψη και την εποχιακή διακύµανση της ζήτησης. Εξετάζονται οι περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές και οικονοµικές πτυχές των επεµβάσεων και µέσω πολυκριτηριακής 
αξιολόγησης επιλέγεται τελικά η επικρατέστερη. Τα δύο στάδια αποτελούν το καθένα 
ολοκληρωµένη µέθοδο αξιολόγησης και µπορούν ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε 
µελέτης περίπτωσης να αποτελέσουν χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των αρµοδίων για τη 
διαχείριση των υδατικών πόρων. 

1.2 ∆οµή της Εργασίας 

Για την καλύτερη προσέγγιση του θέµατος, αρχικά γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές 
της ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά σηµεία της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΕ και οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να εφαρµοστεί στην 
Ελλάδα. και τέλος σχολιάζεται η ιδιαιτερότητα των νησιωτικών χώρων και τα 
χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την διαχείριση των υδατικών πόρων εκεί. 
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Στη συνέχεια προσδιορίζονται τα σηµεία της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ που µπορεί να 
εφαρµοστούν σε νησιωτικούς χώρους και περιγράφεται η µέθοδος Κόστους – 
Αποδοτικότητας (Cost – Effectiveness Analysis) και η χρήση του Συστήµατος 
Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support System) που αναπτύχθηκε στα πλαίσια 
του Ερευνητικού Προγράµµατος ‘Developing Strategies for Regulating and Managing 
Water Resources and Demand in Water Deficient Regions’. 

Κατόπιν, παρουσιάζεται η µελέτη περίπτωσης του νησιού της Πάρου - µε ανάλυση της 
υφιστάµενης κατάστασης, προσδιορισµό των αναγκών λόγω της ανάπτυξης του νησιού 
και περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο επηρεάζει τα κοινωνικό – οικονοµικά 
χαρακτηριστικά - και στη συνέχεια γίνεται η επιλογή και η πρόταση λύσεων για την 
∆.Υ.Π. λαµβάνοντας υπόψη και τη γνώµη των εµπλεκόµενων φορέων. 

Τέλος, αξιολογούνται οι προτεινόµενες επιλογές διαχείρισης µέσω της ανάλυσης 
Κόστους – Αποδοτικότητας και του Συστήµατος Λήψης Αποφάσεων και προτείνεται το 
καταλληλότερο σχήµα. 
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2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

2.1 Η έννοια της ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων  

Οι Υδατικοί Πόροι αποτελούν ένα από τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος 
παίζοντας ρόλο στην διατήρηση της ισορροπίας στη φύση αλλά και στην ευηµερία µιας 
περιοχής. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό υδατικό ισοζύγιο επιδρά τόσο στο 
περιβάλλον όσο και στις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Για να επιτευχθεί ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης απαιτείται ολοκληρωµένη ανάλυση 
του συστήµατος υδατικών πόρων µιας περιοχής και τεκµηριωµένη πληροφόρηση στους 
αποφασίζοντες, ώστε να επιλέγεται η καταλληλότερη διαχειριστική πολιτική. 

Αν και δεν υπάρχει απόλυτα καθορισµένος ορισµός, ο όρος ∆ιαχείριση Υδατικών 
Πόρων αναφέρεται στην εφαρµογή τεχνικών και µη λύσεων για τον έλεγχο των 
φυσικών και ανθρωπογενών υδατικών συστηµάτων, µε σκοπό να εξασφαλίζεται 
επαρκής ποσότητα νερού για τους ανθρώπους και το περιβάλλον [Grigg, 1996]. Η 
επίτευξη του σκοπού αυτού χρειάζεται εξισορρόπηση των αναγκών και ανάλογη 
κατανοµή των πόρων αλλά στην πραγµατικότητα υπάρχουν τόσοι περιορισµοί που 
καθιστούν αδύνατη την εφαρµογή της βέλτιστης λύσης. Έτσι οι προσπάθειες της 
διαχείρισης στρέφονται στην επιλογή εκείνης της λύσης που θα πλησιάζει περισσότερο 
στην επίτευξη ισορροπίας της κατανοµής των πόρων µεταξύ των χρήσεων. 

Η διαχείριση των Υ.Π. έχει τρεις στόχους [Νοµαρχία Κυκλάδων, 2001]: 

 Να προµηθεύσει την περιοχή µε νερό σε επαρκή ποσότητα και ικανοποιητική 
ποιότητα ανάλογα µε τις χρήσεις (ύδρευση, άρδευση, βιοµηχανία, ενέργεια, 
περιβάλλον). 

 Να προστατεύσει τους υδατικούς πόρους από την πρόωρη εξάντληση και την 
ποιοτική υποβάθµιση. 

 Να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αντιµετώπιση ακραίων υδρολογικών 
φαινοµένων (πληµµύρες, ξηρασίες). 

Ο στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται µε τον κατάλληλο σχεδιασµό σχηµάτων διαχείρισης που 
περιλαµβάνουν για κάθε περίπτωση τις ανάλογες επεµβάσεις – λύσεις. Η διαδικασία 
του σχεδιασµού ενός σχήµατος διαχείρισης υδατικών πόρων ακολουθεί µια σειρά 
βηµάτων: 

 Αναγνωρίζεται και προσδιορίζεται το πρόβληµα. 

 Ορίζεται ο σκοπός. 

 Αναγνωρίζονται τα κριτήρια και τα µέτρα που θα ληφθούν για την επίτευξη του 
σκοπού. 

 Προσδιορίζονται οι εναλλακτικές λύσεις. 

 Αξιολογούνται οι εναλλακτικές λύσεις και αποτιµώνται οι επιπτώσεις. 

 Προσδιορίζεται η προτιµότερη εναλλακτική λύση. 
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 Εφαρµόζεται η λύση. 

Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ο τρόπος προσέγγισης των προβληµάτων διαχείρισης 
των υδατικών πόρων και δίνεται περισσότερο βάρος στην κοινωνικό - οικονοµική και 
την περιβαλλοντική πλευρά. Έτσι αυξάνεται η πολυπλοκότητα του σχεδιασµού και 
χρειάζεται η συµµετοχή περισσότερων ειδικών στον προσδιορισµό των εναλλακτικών 
λύσεων και την επιλογή της προτιµότερης. Επίσης, η συµµετοχή του κοινού στην λήψη 
των αποφάσεων έχει προσδώσει έναν πιο δηµοκρατικό χαρακτήρα και εξασφαλίζει 
µεγαλύτερη αποδοχή και πιο πιθανή επιτυχία κατά την εφαρµογή της επιλεχθείσας 
λύσης. 

Η διαχείριση υδατικών πόρων εξαρτάται άµεσα από την εκάστοτε περιοχή εφαρµογής 
και επηρεάζεται από τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες. Για την ανάπτυξη των 
σχηµάτων διαχείρισης υδατικών πόρων σε µια περιοχή πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
ακόλουθα [Τσακίρης, 2001; Γιαννόπουλος, 2001; Grigg, 1996]: 

 Το υδατικό δυναµικό και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

 Οι απαιτήσεις ποσότητας και ποιότητας νερού. 

 Το θεσµικό πλαίσιο και οι πολιτικές που εφαρµόζονται. 

 Οι διαφορετικές χρήσεις νερού. 

 Η αναπτυξιακή φυσιογνωµία. 

 Οι εµπλεκόµενοι φορείς σχετικά µε την παροχή και χρήση των υδατικών πόρων. 

Η επιτυχής εφαρµογή των σχηµάτων διαχείρισης προϋποθέτει γνώση των 
προαναφερθέντων παραµέτρων αλλά παράλληλα απαιτεί φορείς και πολίτες ανοιχτούς 
στην προοπτική των αλλαγών στις συνήθειες που αποκτήθηκαν σε περιόδους που οι 
υδατικοί πόροι ήταν σε αφθονία ή η διαχείριση τους ήταν σύνολο ευκαιριακών και 
µονόπλευρων ενεργειών [Ξένος, 2001; Χαρµανίδης, 2001]. 

2.2 Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων (IWRM) 

Οι περιορισµένοι υδατικοί πόροι είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί τις περισσότερες 
χώρες του κόσµου, δηµιουργώντας την ανάγκη για διαχείριση που θα εξασφαλίζει τόσο 
τις απαιτούµενες ποσότητες νερού καλής ποιότητας, όσο και τη διατήρηση των πόρων, 
ώστε να είναι δυνατή και η µελλοντική τους χρήση.  

Η πρόταση του Global Water Partnership για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των 
Υδατικών Πόρων [Global Water Partnership, 2000], θέµα στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη 
έµφαση στα διεθνή συνέδρια του ∆ουβλίνου και του Rio de Janeiro, δίνει τις 
κατευθυντήριες οδηγίες για την αειφόρο διαχείριση, µέσα από ένα ευρύ πλαίσιο που 
περιέχει όλες τις οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους της 
περιοχής εφαρµογής. 

Οι µέχρι τώρα τρόποι διαχείρισης των υδατικών πόρων ήταν συνήθως στραµµένοι στη 
συνεχή ενίσχυση της προσφοράς νερού και στη πολυδιάσπαση των τοµέων χρήσης, ενώ 
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η ζήτηση θεωρείτο δεδοµένη και αµετάβλητη. Οποιοδήποτε έλλειµµα, σηµερινό ή 
µελλοντικό, αντιµετωπιζόταν µε επενδύσεις από τον δηµόσιο τοµέα για την αύξηση της 
δυναµικότητας των τεχνικών έργων µε ελάχιστες αξιώσεις ανάκτησης του κόστους 
αυτών. Πλεονεκτήµατα τέτοιων πολιτικών ήταν η δηµιουργία συστηµάτων µεγάλης 
παροχής, πράγµα που για πολλούς ήταν συνώνυµο της καλής λειτουργίας. Σε 
περιπτώσεις όµως που η ζήτηση αυξανόταν ραγδαία, ο ανταγωνισµός µεταξύ των 
χρήσεων ήταν έντονος ή προέκυπταν σοβαρά περιβαλλοντικά ή οικονοµικά 
προβλήµατα, τα συστήµατα αυτά δεν µπορούσαν να αντεπεξέλθουν εύκολα στις 
αλλαγές. 

Η Ο.∆.Υ.Π. συντονίζει την ανάπτυξη και τη διαχείριση του νερού και των άλλων 
φυσικών πόρων µε αντικειµενικό σκοπό την επίτευξη της αειφορίας. Εξετάζει 
ολόκληρο τον υδρολογικό κύκλο και τις αλληλεπιδράσεις του νερού µε τα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικό – οικονοµικά συστήµατα. Είναι µια διαδικασία που θα 
πρέπει να επαναλαµβάνεται, εφόσον η εφαρµογή κάποιου µέτρου µπορεί να απαιτεί 
αλλαγές σε πολλά άλλα. Για την εφαρµογή της χρειάζεται όραµα και πολιτική 
βούληση. Η Ο.∆.Υ.Π. αφενός µεν εµπλέκει µια ποικιλία χρηστών και φορέων, στην 
προσπάθεια να ξεπεράσει τις παγιωµένες πρακτικές που αντιµετώπιζαν το σύστηµα των 
υδατικών πόρων ως αποµονωµένη ενότητα και όχι ως µέρος του συνόλου των φυσικών 
και ανθρώπινων δραστηριοτήτων [Global Water Partnership, 2002], αφετέρου δίνει 
σηµαντικό βάρος στην οικονοµική αξία του νερού. 

Οι βασικές αρχές της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων, όπως 
διατυπώθηκαν στο διεθνές συνέδριο του ∆ουβλίνο, είναι [Global Water Partnership, 
2000]: 

 Το νερό είναι ένας εξαντλήσιµος και ευαίσθητος πόρος, απαραίτητος για τη 
διατήρηση της ζωής, την ανάπτυξη και το περιβάλλον. 

 Η διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να βασίζεται στη συµµετοχή όλων των 
ενδιαφερόµενων µερών. 

 Οι γυναίκες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην παροχή, διαχείριση και διαφύλαξη 
των υδάτων. 

 Το νερό έχει οικονοµική αξία σε όλους τους ανταγωνιζόµενους τοµείς χρήσης 
και πρέπει να αναγνωρίζεται ως οικονοµικό αγαθό.  

Ο ορισµός που προτείνεται για την Ο.∆.Υ.Π. από το Global Water Partnership είναι ο 
εξής: 

Η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων είναι µια διαδικασία που προάγει τη 
συντονισµένη ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτων, του εδάφους και των σχετικών 
φυσικών πόρων, µε σκοπό να µεγιστοποιήσει ισότιµα την προκύπτουσα οικονοµική και 
κοινωνική ευηµερία χωρίς να διακυβεύεται η αειφορία των ζωτικών οικοσυστηµάτων’. 

Για την επίτευξη των στόχων της Ο.∆.Υ.Π., όπως προαναφέρθηκε, κριτήρια σχετικά µε 
τις κοινωνικές, οικονοµικές και φυσικές συνθήκες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έτσι 
είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί: 
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 Η µέγιστη δυνατή οικονοµική απόδοση κατά τη χρήση του νερού, εφόσον τα 
διαθέσιµα αποθέµατα είναι εξαντλήσιµα, η ζήτηση διαρκώς αυξάνει και οι 
επενδύσεις στον τοµέα του νερού περιορίζονται. 

 Η δίκαιη κατανοµή, που διασφαλίζει το βασικό δικαίωµα όλων για πρόσβαση 
σε επαρκούς ποσότητας και ποιοτικώς κατάλληλο νερό. 

 Η περιβαλλοντική και οικολογική αειφορία µε διαχείριση του νερού µε τέτοιο 
τρόπο που να επιτρέπει τη µελλοντική του χρήση από τις γενιές που θα έρθουν. 

Επίσης, συµπληρωµατικά στοιχεία που θα κάνουν πιο αποδοτική τη διαχείριση είναι: 

 Ένα γενικό θεσµικό πλαίσιο που θα απαρτίζεται από εθνικές πολιτικές, νόµους 
και ρυθµίσεις. 

 Ένα σύστηµα ενηµέρωσης των εµπλεκοµένων µερών που θα επιτρέπει τη 
συµµετοχή όλων στις αποφάσεις. 

 Ξεκάθαροι ρόλοι στα διάφορα διαχειριστικά επίπεδα και διαχειριστικά εργαλεία 
για την εφαρµογή. 

Είναι κατανοητό ότι οι βασικές αρχές της Ο.∆.Υ.Π. µπορούν να εφαρµοστούν ευρέως 
αλλά δεν υπάρχουν συγκριµένοι κανόνες, εφόσον οι εκάστοτε τοπικές συνθήκες, είτε 
πρόκειται για το φυσικό, είτε για το ανθρωπογενές περιβάλλον, διαφέρουν αισθητά από 
χώρα σε χώρα ή ακόµα και από περιοχή σε περιοχή.  

2.3 Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η λήψη των αποφάσεων, όσον αφορά στη διαχείριση των υδατικών 
πόρων, έχει ένα δυνατό τοπικιστικό χαρακτήρα. Η κάθε περιοχή έχει τη δική της 
στρατηγική, η οποία έχει προκύψει από τα κοινωνικό – οικονοµικά χαρακτηριστικά, τις 
αναπτυξιακές προτεραιότητες, τις χρήσεις γης, τη διανοµή του νερού στο χρόνο και το 
χώρο και τους ανταγωνισµούς µεταξύ των διαφορετικών χρηστών. Ο όρος «ενιαία 
υδατική πολιτική» δεν έχει πρακτική εφαρµογή και οι προσπάθειες για την 
αντιµετώπιση τόσο της συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης όσο και των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων που προκύπτουν από αυτή είναι συνήθως µεµονωµένες και χωρίς 
προγραµµατισµό. 

Το θεσµικό πλαίσιο, αν και υπαρκτό, δεν τηρείται στο βαθµό που θα έπρεπε. Ο νόµος 
1739/87 ‘Για τη ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων’ εισήγαγε µεν νέες ρυθµίσεις για την 
ενιαία διαχείριση, ορθολογική εκµετάλλευση και προστασία των υδατικών πόρων και 
των υδατικών συστηµάτων, αλλά δεν εφαρµόστηκε ποτέ ουσιαστικά. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στο γεγονός ότι παρουσίαζε κενά στο επίπεδο της εφαρµογής των ρυθµίσεων 
και συντήρησε την πολυδιάσπαση και την πολυαρχία µε µεγάλο αριθµό εµπλεκόµενων 
φορέων, όπως το Υπουργείο Γεωργίας, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, 
Μεταφορών, Πολιτισµού, Εξωτερικών κ.α., δηµιουργώντας φαινόµενα δυσλειτουργίας 
του συστήµατος [Αγοραστάκης, 2002]. 

Η υφιστάµενη διαχείριση χαρακτηρίζεται επίσης, από [Κυριαζοπούλου και Τσελέντης, 
2003]: 
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 Έλλειψη συστηµατικής και αξιόπιστης ποσοτικής και ποιοτικής πληροφορίας. 

 Ελλιπή καταγραφή χρήσεων και χρηστών νερού. 

 Ευκαιριακές εκµεταλλεύσεις µεµονωµένων υδατικών πόρων. 

 Απουσία πρόνοιας και κινήτρων για την εξοικονόµηση νερού. 

 Έλλειψη της έννοιας της ανάκτησης του κόστους νερού, κυρίως για την 
άρδευση. 

 Βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. 

Η ανάγκη, λοιπόν, για νέα προσέγγιση του θέµατος της διαχείρισης των υδατικών 
πόρων, µέσω µιας ενιαίας και σφαιρικής υδατικής πολιτικής, είναι σαφής. Έναυσµα 
επίσης για αυτή την διαφορετική πορεία αποτελούν τόσο οι Εθνικοί Στόχοι που έχουν 
καθοριστεί για το υδατικό περιβάλλον για το διάστηµα 2000-2006 [Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου, 2000], όσο και η Οδηγία 2000/60/ΕΚ σχετικά µε την ευρωπαϊκή πολιτική των 
υδάτων [Ευρωπαϊκή Ένωση, 2000] καθώς και οι γενικότερες παγκόσµιες τάσεις (για 
παράδειγµα, η πρόταση του Global Water Partnership για την Ολοκληρωµένη 
∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων - Integrated Water Resources Management). 

2.4 Η οδηγία 2000/60/ΕΚ για την πολιτική των υδάτων 

Ένας από τους λόγους που καθιστά αναγκαία την αλλαγή σε θέµατα διαχείρισης των 
υδατικών πόρων είναι η θέσπιση της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ, που δηµιουργεί ένα νέο 
τοπίο στη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ευρώπη, δίνοντας έµφαση στην 
ολοκληρωµένη προσέγγιση στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και προωθώντας το 
δηµοκρατικό προγραµµατισµό και τις διαδικασίες συµµετοχής στην πολιτική 
διαχείρισης των υδατικών πόρων. [Ε.Κ.Π.Α.Α., 2001] 

2.4.1 Βασικά Σηµεία 

Η Οδηγία θέτει ένα πλαίσιο για την προστασία όλων των υδάτινων σωµάτων – 
επιφανειακών, µεταβατικών, παράκτιων, και υπόγειων – έτσι ώστε [Βοϊβοντάς και 
Ασηµακόπουλος, 2002]: 

 Να αποτρέπεται η περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύεται και να βελτιώνεται 
η κατάσταση των υδάτινων οικοσυστηµάτων. 

 Να προωθείται η αειφόρος διαχείριση των υδάτων µε στόχο τη µακροπρόθεσµη 
προστασία των διαθέσιµων υδάτινων πόρων. 

 Να προστατεύεται και να βελτιώνεται το υδάτινο περιβάλλον µε µέτρα για τη 
µείωση της απόρριψης ρυπαντικών ουσιών. 

 Να διασφαλίζεται η προοδευτική µείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων 
και να αποτρέπεται η περαιτέρω ρύπανσή τους. 

 Να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τα ακραία φαινόµενα πληµµυρών και 
ξηρασίας. 
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Εν ολίγοις, σκοπός της οδηγίας είναι η εξασφάλιση επαρκούς παροχής και καλής 
ποιότητας επιφανειακού και υπόγειου νερού, ικανών για να επιτευχθεί η βιώσιµη, 
ισόρροπη και δίκαιη χρήση των υδάτινων πόρων. 

Οι βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας µπορούν να διακριθούν σε πέντε τοµείς, µε 
συγκεκριµένες δράσεις (Πίνακας 1): 

 
Πίνακας 1. Επεµβάσεις ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων (Πηγή: Γιωτάκης, 2002) 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΡΑ 

∆ιοίκηση 

 Κάθε κράτος – µέλος υποχρεούται να προσδιορίσει τις λεκάνες απορροής 
των ποταµών για τον προσδιορισµό των διοικητικών και διαχειριστικών 
ενοτήτων. 

 Κάθε κράτος πρέπει να θεσπίσει βασικά και συµπληρωµατικά µέτρα 
σχετικά µε την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία 
των υδάτων, την αποτελεσµατική και βιώσιµη χρήση του ύδατος, την 
ανάκτηση του κόστους, την τήρηση µητρώων άντλησης, τον έλεγχο 
πόσιµων υδάτων, τον έλεγχο ανατροφοδότησης υπόγειων υδάτων, τον 
έλεγχο σηµειακών και διάχυτων πηγών απόρριψης και τον έλεγχο 
κατάστασης του υπόγειου ύδατος. Όταν οι στόχοι δεν θα επιτυγχάνονται 
τα µέτρα θα αναθεωρούνται και θα λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα. 

 Θέµατα που δεν αντιµετωπίζονται σε επίπεδο κράτους µέλους επιλύονται 
από την Επιτροπή. 

 Η κανονιστική επιτροπή θεσπίζει κατευθυντήριες γραµµές για την 
εφαρµογή της οδηγίας. 

 Καταργούνται παλαιοί νόµοι και διατάξεις και θεσπίζονται µεταβατικές 
διατάξεις µέχρι την πλήρη εφαρµογή της οδηγίας. 

∆ιαχείριση 

 Μέχρι το τέλος του 2004 πρέπει να καθοριστούν οι χρήσεις νερού κάθε 
λεκάνης και να δοθούν προτεραιότητες ανάλογα µε τις ανάγκες 
προστασίας της περιοχής. 

 Στρατηγικές για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπογείων 
υδάτων µε τον καθορισµό καταλόγου ουσιών προτεραιότητας σύµφωνα µε 
τον κίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 Η Επιτροπή υποβάλλει µέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της καλής 
κατάστασης των υδάτων, ενώ σε περίπτωση έλλειψης σχετικών κριτηρίων 
σε κοινοτικό επίπεδο, κάθε κράτος – µέλος θεσπίζει µέτρα µέχρι το 2005 
και σε περίπτωση αδυναµίας θέσπισης εθνικών κριτηρίων επιλέγεται το 
75% των ανώτερων ορίων που προβλέπονται στην κοινοτική νοµοθεσία. 

 Ανά έτος θα υποβάλλεται στην Κοινοτική Επιτροπή σχέδιο µέτρων που 
επιδρούν στη νοµοθεσία και στην κατάσταση των υδάτων και η οδηγία θα 
επανεξεταστεί το 2019. 

Περιβάλλον 

 Τα κράτη – µέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν για τα επιφανειακά ύδατα το 
µέγιστο οικολογικό δυναµικό και την καλύτερη δυνατή χηµική κατάσταση 
και για τα υπόγεια ύδατα, την καλή τους κατάσταση µε τις δυνατόν 
λιγότερες µεταβολές. 

Καταγραφή / 
Παρακολούθηση 

 Για κάθε λεκάνη απορροής ποταµού πρέπει µέχρι το τέλος του 2004 να 
γίνει ανάλυση των χαρακτηριστικών της, επισκόπηση των επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα ύδατα και οικονοµική ανάλυση της 
χρήσης του ύδατος. 

 Πρέπει να γίνει διαχωρισµός στα ύδατα που χρησιµοποιούνται για 
ύδρευση (στην περίπτωση που εξυπηρετούν πάνω από 50 άτοµα ή έχουν 
παροχή µεγαλύτερη των 100 m3/d) και για αυτά που προορίζονται για 
µελλοντική χρήση ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία τους. Επιπρόσθετα 
παρακολουθούνται όλα τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα µε παροχή άνω 
των 100 m3/d. 

 Η παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων θα γίνεται µε την 
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ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΡΑ 
εφαρµογή προγραµµάτων που καλύπτουν τον έλεγχο του όγκου, της 
στάθµης και της ροής, της οικολογικής και χηµικής κατάστασης των 
υδάτων. 

 Συνδυασµένη προσέγγιση για σηµειακές και διάχυτες πηγές µε εφαρµογή 
συστήµατος ελέγχου µέχρι το τέλος του 2012. 

Τιµολόγηση 

 Μέσω εφαρµογής πολιτικής τιµολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, 
παρέχονται κίνητρα στους χρήστες, ώστε να συµβάλλουν στην ανάκτηση 
του κόστους των υπηρεσιών µε βάση την µελλοντική προσφορά και 
ζήτηση σε κάθε λεκάνη. 

Συµµετοχή 
Κοινού 

 Τα κράτη – µέλη εξασφαλίζουν την κατάρτιση του κοινού µέχρι το τέλος 
του 2009. 

Εκθέσεις 

 Τα κράτη – µέλη πρέπει να δηµοσιεύσουν τα σχέδια διαχείρισης για κάθε 
λεκάνη µέχρι το 2009 και µπορούν να τα αναθεωρήσουν µέχρι το τέλος 
του 2015. 

 Μέσω των εκθέσεων εξασφαλίζεται η ενηµέρωση και η συµµετοχή του 
κοινού. 

 Οι στρατηγικές κατά της ρύπανσης των υδάτων δηµοσιεύονται µαζί µε τα 
σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού. 

 Η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει εκθέσεις των κρατών – µελών µέχρι το 2006 
και έκθεση για την πορεία εφαρµογής της οδηγίας µέχρι το τέλος του 
2012. 

Σηµαντικό σηµείο είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το ενδεχόµενο να µην επιτευχθεί 
η αναµενόµενη καλή ποιότητα όλων των υδάτινων σωµάτων µέχρι το 2015 λόγω 
ανεπαρκούς τεχνικής υποδοµής, υψηλού κόστους ή τοπικών συνθηκών. Σε αυτή την 
περίπτωση δίνεται περιθώριο εξαετούς διάρκειας για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση 
των προγραµµάτων. 

2.4.2 ∆υσκολίες Εφαρµογής 

Η Οδηγία 2000/60, αν και αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των υδατικών πόρων, παράλληλα πρόκειται για µια Οδηγία αρκετά 
πολύπλοκη στην εφαρµογή της, τόσο λόγω αυστηρού χρονοδιαγράµµατος, όσο και 
λόγω δυνατότητας διαφορετικής προσέγγισης των επιστηµονικών, τεχνικών και 
πρακτικών θεµάτων [Ανδρεαδάκης, 2002]. 

Στην πρώτη φάση εφαρµογής της Οδηγίας απαιτείται ο προσδιορισµός των Υδάτινων 
Σωµάτων και η ένταξή τους σε λεκάνες απορροής ποταµού και ο καθορισµός των 
Φορέων ∆ιαχείρισής τους. 

Η συγκρότηση όµως όλων των υδάτων σε Υδάτινα Σώµατα δεν διευκρινίζει: 

 Αν υπάρχει ελάχιστο µέγεθος Υ.Σ., εφόσον η αναφορά σε ελάχιστη λεκάνη 
απορροής 10 km2 και επιφάνεια λίµνης 0,5 km2 (Παράρτηµα Ι) αναφέρεται στον 
καθορισµό του τύπου του Υ.Σ. και όχι της αναγκαιότητας καταγραφής του και 
παράλληλα η ελάχιστη παροχή απόληψης 10 m3/d, ως κριτήριο καθορισµού 
ενός Υ.Σ., περιλαµβάνει πρακτικά όλους τους υδροφορείς. 

 Αν οι υγροβιότοποι εντάσσονται στα Υ.Σ., εφόσον υπάρχει ειδική σχετική 
Οδηγία. 
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 Πως οριοθετούνται τα Υ.Σ., εφόσον, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει επικάλυψη 
µεταξύ τους, υπάρχει περίπτωση χωρισµού ενός Υ.Σ. στην περίπτωση 
διαφορετικής χρήσης, διαφορετικής ποιότητας ή άλλων διοικητικών ρυθµίσεων 
για κάθε µέρος. 

 Πως καθορίζεται το εύρος παράκτιων περιοχών στην περίπτωση πολυσχιδών 
ακτών. 

 Με ποια κριτήρια συγκροτούνται τα υπόγεια Υ.Σ., ώστε να µην υπάρχει 
επικοινωνία µεταξύ διακριτών Υ.Σ., εφόσον ο διαχωρισµός τους περιλαµβάνει 
την οριζόντια και κατακόρυφη διάσταση. 

Ο προσδιορισµός των λεκανών απορροής γίνεται σχετικά εύκολα µε τοπογραφικούς και 
γεωλογικούς χάρτες, αλλά η οµαδοποίησή τους σε Υδατικές Περιφέρειες και ο 
καθορισµός ∆ιοικητικού Φορέα, είναι διαδικασία σύνθετη ως προς: 

 Την επιλογή κριτηρίων οµαδοποίησης τα οποία είναι κλιµατολογικά, 
περιβαλλοντικά, κοινωνικό – οικονοµικά και διοικητικά και λαµβάνουν 
συντελεστές βαρύτητας ανάλογα µε την περίπτωση, µε σαφή κλίση προς τα 
διοικητικά. 

 Την επιλογή του καταλληλότερου Φορέα ∆ιαχείρισης, µε επικρατέστερο το 
σχήµα υπαρχουσών δοµών, αν έχει αποδειχτεί η αποτελεσµατική του 
λειτουργία. 

 Την επιλογή κριτηρίων ένταξης σε Υδατικές Περιφέρειες των µεγάλων 
υπόγειων υδροφορέων, όταν αυτοί είναι διαπεριφερειακοί και πρέπει να 
ενταχθούν σε µια µόνο Υδατική Περιφέρεια. 

 Την επιλογή κριτηρίων ένταξης των παράκτιων υδάτων σε Υ.Π., εφόσον η 
γεωγραφική ένταξη καθίσταται προβληµατική σε περιπτώσεις σηµειακής 
ρύπανσης και επιπτώσεις στην ευρύτερη παράκτια περιοχή. 

 Την επιλογή κριτηρίων ένταξης σε Υ.Π. διασυνοριακών Υ.Σ. στην περίπτωση 
γειτνίασης µε χώρες όπου δεν υπάρχουν επίσηµες διεθνείς συµφωνίες. 

Η δεύτερη φάση που ακολουθεί, αναφέρεται στη σύνταξη των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων 
που έχουν στόχο την επίτευξη την καλής κατάστασης των Υ.Σ. Η διασαφήνιση του 
όρου «καλή κατάσταση» χρειάζεται: 

 Να προσδιοριστούν οι ποιοτικές παράµετροι που θα χαρακτηρίζουν την καλή 
κατάσταση, οι οποίες γενικά δεν αναφέρονται πλέον σε χρήσεις αλλά στην 
προστασία των υδάτινων οικοσυστηµάτων. 

 Να οριστεί το εύρος των κατηγοριών κακής, µέτριας, καλής κατάστασης ενός 
Υ.Σ. και να γίνει σαφής καθορισµός των ορίων µεταξύ τους. 

 Να επιλεχθούν δείκτες που θα καθορίζουν την οικολογική κατάσταση ενός Υ.Σ. 
και τις µεταβολές της από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. 

 Να υιοθετηθούν συνθήκες αναφοράς που θα σχετίζονται µε τα 
γεωµορφολογικά, κλιµατικά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Υ.Σ. µετά 
την τυπολόγησή του. 

 Να κατανοηθούν από κοινού τα κριτήρια κατηγοριοποίησης, ώστε να µην 
υπάρξουν προβλήµατα κατά το στάδιο ελέγχου της εφαρµογής της Οδηγίας και 
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να τεθούν σε εφαρµογή άµεσα τα προγράµµατα παρακολούθησης, ώστε να 
εξασφαλιστεί η συλλογή επαρκών στοιχείων για τη βαθµονόµηση των Υ.Σ. 

Παράλληλα, πρέπει να γίνει µια πρώτη ανάλυση των πιέσεων και επιπτώσεων από τις 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καθώς και µια προκαταρκτική οικονοµική ανάλυση 
των χρήσεων του νερού. Για αυτές τις αναλύσεις είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί: 

 Η λεπτοµέρεια και τα κριτήρια καταγραφής των πιέσεων και οι αντίστοιχες 
επιπτώσεις αυτών καθώς και η «σηµαντικότητά» τους, βάσει της οποίας θα 
καταταχθούν τα Υ.Σ. στις προαναφερθείσες κατηγορίες κατάστασης. 

 Ο βαθµός αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων της ανάλυσης πιέσεων – επιπτώσεων 
µε βάση τα δεδοµένα πεδίου, ώστε να αποφευχθεί η υποτίµηση ή υπερτίµηση 
της «καλής οικολογικής κατάστασης». 

 Ποιες υπηρεσίες νερού και ποιες χρήσεις θα συµπεριληφθούν στην οικονοµική 
ανάλυση, εφόσον υπάρχει η επιλογή να µην συµπεριλαµβάνονται υπηρεσίες 
,όπως η υδροηλεκτρική ή η ιδιοπαραγωγή και χρήσεις που δεν διακυβεύουν 
τους στόχους της Οδηγίας. 

∆ιευκρινήσεις χρειάζονται και ως προς τα Προγράµµατα Παρακολούθησης που θα 
δώσουν µια συνολική εικόνα για την ποιότητα των Υ.Σ. και θα βοηθήσουν στην 
κατηγοριοποίησή τους, σχετικά µε τις ποιοτικές παραµέτρους που πρέπει να 
παρακολουθούνται και τα κριτήρια επιλογής θέσεων και συχνότητας παρακολούθησης 
(δειγµατοληψίας – καταγραφής). 

Στην τρίτη φάση της προετοιµασίας των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων ανά Υδατική 
Περιφέρεια θα πρέπει να συνεχιστούν µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια η ανάλυση πιέσεων 
και επιπτώσεων και η οικονοµική ανάλυση. Σε συνδυασµό µε τα Προγράµµατα 
Παρακολούθησης θα πρέπει να οριστικοποιηθεί ποια Υ.Σ. θα περιληφθούν στα 
Προγράµµατα ∆ιαχείρισης και να εντοπιστούν τα Ιδιαιτέρως Τροποποιηµένα και 
Τεχνητά Υδατικά Συστήµατα, για τα οποία, πέρα από την αλλαγή του χαρακτήρα τους 
από ανθρωπογενείς πιέσεις, δεν είναι πιθανή η επίτευξη της καλής οικολογικής 
κατάστασης. Καθοριστικό ρόλο στις επεµβάσεις σε ένα Ι.Τ.Τ.Υ.Σ. παίζει η οικονοµική 
ανάλυση, καθώς η δυνατότητα εφαρµογής τους εναπόκειται κυρίως σε οικονοµικά 
κριτήρια και, αν αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει τεχνικό – οικονοµικά αποδεκτός τρόπος 
επίλυσης, το Υ.Σ. εντάσσεται οριστικά στον κατάλογο των Ι.Τ.Τ.Υ.Σ. µε στόχο την 
επίτευξη καλού οικολογικού δυναµικού και όχι καλής οικολογικής κατάστασης. 

Στην τέταρτη φάση αξιολογούνται τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια που έχουν εφαρµοστεί µε 
βάση την επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου που είχε εξαρχής τεθεί. Οι γνώµες 
διχάζονται ως προς τη συνεχή ή όχι αναθεώρηση των περιβαλλοντικών στόχων κατά 
την πορεία εφαρµογής των ∆.Σ. για την επίτευξη της δυνατόν καλύτερης οικολογικής 
κατάστασης. Για την παρακολούθηση και αξιολόγησης της εφαρµογής της Οδηγίας 
θεωρείται αναγκαίο ένα σύστηµα καταγραφής και αναφοράς των δεδοµένων, όπως για 
παράδειγµα ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών µε επιτρεπόµενη πρόσβαση σε 
ένα σύνολο χαρτών. Οι χάρτες που θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τους τύπους 
και τις ποιότητες των Υ.Σ., τις πιέσεις κ.τ.λ. αλλά όχι το πλήθος των υποστηρικτικών 
πληροφοριών που οδήγησαν σε αυτές. 
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Καθίσταται σαφές πως η Οδηγία παρέχει ένα δεσµευτικό πλαίσιο ενεργειών, το οποίο 
επιδέχεται ερµηνεία και επεξεργασία ώστε να προσαρµοστεί και να εφαρµοστεί στις 
εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στο χώρο κάθε Κράτους Μέλους. Αυτό βέβαια δεν 
θα πρέπει σε καµία περίπτωση να στρεβλώσει το πνεύµα της Οδηγίας ή να οδηγήσει 
στην επιλεκτική εφαρµογή τιµηµάτων αυτής. 

Για την καλύτερη επίλυση των προβληµάτων που προαναφέρθηκαν θεσπίστηκαν 
Ειδικές Οµάδες Εργασίας για την από κοινού αντιµετώπισή τους, µε σκοπό την 
σύνταξη ενός στρατηγικού κειµένου και κατευθυντήριων οδηγιών. 

2.4.3 ∆υσκολίες Εφαρµογής στην Ελλάδα 

Η συµµετοχή της Ελλάδας στην προσπάθεια κατανόησης του πνεύµατος της Οδηγίας, 
περιορίζεται στην παρακολούθηση της προόδου των εργασιών των οµάδων εργασίας, 
χωρίς ουσιαστική συµµετοχή [Ανδρεαδάκης, 2002]. Σε επίπεδο χώρας δεν έχει 
συγκροτηθεί ανάλογο συµβουλευτικό σώµα, κάτι που θεωρείται απαραίτητο για την 
προσαρµογή της Οδηγίας στις ιδιαίτερες συνθήκες του τόπου. Επίσης, δεν υπάρχουν 
επαρκή καταγεγραµµένα στοιχεία σχετικά µε τους υδατικούς πόρους και κυρίως µε τα 
υπόγεια νερά και τις πιέσεις που δέχονται, ενώ τα υπάρχοντα στοιχεία είναι συχνά 
αµφισβητούµενης αξιοπιστίας. 

Η δυσκολία εφαρµογής αυξάνει περαιτέρω λόγω της ιδιαιτερότητας των συνθηκών που 
επικρατούν. Πιο συγκεκριµένα [Υ.Π.Α.Ν., 2003; Ε.Κ.Π.Α.Α., 2001; Κυριαζοπούλου 
και Τσελέντης, 2003]: 

 Υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση της χωρικής κατανοµής των υδατικών 
πόρων, µε τη δυτική Ελλάδα να δέχεται το 36% των συνολικών βροχοπτώσεων, 
ενώ καταλαµβάνει µόνο το 24% σε έκταση. 

 Υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση της χρονικής κατανοµής των υδατικών 
πόρων, µε µεγάλη συγκέντρωση των βροχοπτώσεων κατά τη χειµερινή περίοδο, 
της τάξης του 80% µε 90%. 

 Υπάρχει άνιση κατανοµή της ζήτησης στο χώρο, µε την ανατολική χώρα να 
παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσµού αλλά λιγότερους 
υδατικούς πόρους. 

 Υπάρχει άνιση κατανοµή της ζήτησης στο χρόνο, µε µεγαλύτερη κατανάλωση 
τους άνυδρους θερινούς µήνες για τις ανάγκες της γεωργίας και του τουρισµού. 

 Η γεωµορφολογία της χώρας µε τις µεγάλες οροσειρές κατά µήκος, το µεγάλο 
διαµελισµό λόγω των νησιών, όπως επίσης και τη δοµή και διάταξη των 
πετρωµάτων, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µικρών ρεµάτων, κυρίως 
χειµαρρικών, µικρή επιφανειακή απορροή, µεγάλη κατείσδυση και συχνά 
πληµµυρικά φαινόµενα. 

 Σηµαντικό µέρος του υδατικού δυναµικού της χώρας (περίπου 30%) προέρχεται 
από διακρατικούς ποταµούς από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες είναι δυσχερής. 

 Υπάρχει πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων σχετικά µε τη διαχείριση των υδάτων. 
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 Η εκµετάλλευση των υδατικών πόρων είναι ευκαιριακή και αποσπασµατική. 

 Ο ρυπαίνων δεν ελέγχεται επαρκώς. 

 Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι περιορισµένες. 

 Η τιµολογιακή πολιτική του νερού δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατική του αξία 
και υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία στην περίπτωση τιµολόγησης του νερού 
άρδευσης. 

 Παρατηρείται ανεπάρκεια υποδοµών σε σχέση µε το µέσο όρο των υποδοµών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας, καθώς και ο 
καθορισµός αρµόδιων φορέων και η καταγραφή των λεκανών απορροής ποταµού θα 
πρέπει να υλοποιηθούν µέχρι το τέλος του έτους 2003. Απαραίτητες παράπλευρες 
δράσεις φαίνεται να είναι: 

 ∆ηµιουργία συστήµατος ελέγχου ποιότητας και ποσότητας των υδατικών πόρων 
και επεξεργασία των δεδοµένων. 

 Ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης κατάλληλων για κάθε περιοχή µε 
συγκεκριµένους στόχους και εφικτή εφαρµογή. 

 Ανασχεδιασµός γεωργικής δραστηριότητας για ορθολογική χρήση του νερού 
άρδευσης, που αποτελεί τη σηµαντικότερη καταναλισκόµενη ποσότητα. 

 Προώθηση της συµµετοχής όλων των ενδιαφερόµενων φορέων χρήσης και 
διαχείρισης των υδάτων. 

 Ανάπτυξη συστήµατος τιµολόγησης του νερού για την ανάκτηση του κόστους 
χρήσης του. 

Καθίσταται σαφές πως η εφαρµογή της Οδηγίας απαιτεί την συντονισµένη και στενή 
συνεργασία Αρχών, Φορέων, Πολιτών και Επιστηµόνων, εφόσον αυτή οδηγεί σε µια 
νέα πραγµατικότητα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα µακριά από 
τις παγιωµένες αλλά συνήθως αναποτελεσµατικές τεχνικές. 

2.5 ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων σε Νησιά 

2.5.1 Νησιωτικός Χαρακτήρας 

Τα νησιά ως αποµονωµένες γεωγραφικές ενότητες παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τόσο στο φυσικό όσο και στο κοινωνικό – οικονοµικό περιβάλλον και 
διαφοροποιούνται σηµαντικά από τις ηπειρωτικές περιοχές [Beller et all, 1990]. Οι 
επιλογές για ανάπτυξη είναι λίγες, η προσφορά υπηρεσιών γίνεται συνήθως δύσκολα 
και µε υψηλό κόστος, ενώ το ανθρώπινο δυναµικό είναι επίσης περιορισµένο. Οι 
φυσικοί πόροι και το µέγεθος του χώρου οριοθετούν την αναπτυξιακή ικανότητα.  

Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι νησιώτικοι χώροι αναλύονται στις 
παραγράφους που ακολουθούν [Beller et all, 1990; Χάλαρης, 2001; Γκούτη, 2000]. 
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2.5.1.1 Μικρό Μέγεθος 

Το µικρό µέγεθος των νησιών δεν αφορά µόνο στην µικρή έκταση αλλά και στον 
περιορισµένο πληθυσµό. Αναφέρεται επίσης στη µικρή ποικιλία και ποσότητα πρώτων 
υλών, που καθιστά δύσκολη την αποδοτική αξιοποίησή τους. Επιπροσθέτως, το 
ποσοστό καλλιεργούµενης γης είναι χαµηλό και περιορίζει τις δυνατότητες της 
αγροτικής παραγωγής. Η µικρή προσφορά νερού από τις βροχοπτώσεις και η µικρή 
ικανότητα συγκράτησης της επιφανειακής απορροής λόγω του συνήθως απότοµου 
ανάγλυφου περιορίζει τα υδατικά αποθέµατα. Επίσης οι οικονοµικές δραστηριότητες 
περιορίζονται λόγω της µικρής τοπικής αγοράς αλλά και της αδυναµίας ανταγωνισµού 
µε τις µεγάλες αγορές και τη µαζική παραγωγή της ηπειρωτικής χώρας. 

2.5.1.2 Αποµόνωση 

Η αποµόνωση των νησιών δηµιουργεί µια σειρά επιπτώσεων, κυρίως οικονοµικής 
φύσεως. Λόγω της απόστασης από τα οικονοµικά και πολιτικά κέντρα, η επικοινωνία 
µε αυτά, αν και απαραίτητη, είναι υψηλού κόστους, αλλά και πολλές φορές δυσχερής 
εφόσον εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Τα παραγόµενα και προσφερόµενα 
προϊόντα, λόγω αδυναµίας δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας και ολιγοπωλιακού 
εµπορίου, έχουν τιµές υψηλότερες από ότι στις ηπειρωτικές περιοχές. Επίσης αυξάνει 
το κόστος δηµιουργίας υποδοµών, αφού λόγω της αποµόνωσης τα νησιά πρέπει να 
έχουν όλες τις αναγκαίες υποδοµές για να εξυπηρετούνται, όπως για παράδειγµα 
σχολεία, νοσοκοµεία, λιµάνια, µονάδες παραγωγής ηλεκτρισµού και νερού. Αυξηµένο 
κόστος, έµµεσα, παρατηρείται επίσης στην παροχή υπηρεσιών , εφόσον τα νησιά δεν 
έχουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα την ανάγκη µετάβασης των 
κατοίκων στην ηπειρωτική χώρα ή στην πρωτεύουσα του νοµού για την διεκπεραίωση 
των υποθέσεών τους. Η ελλιπής σύνδεση των νησιών µε τις υπόλοιπες περιοχές 
δηµιουργεί ένα επιπρόσθετο πρόβληµα. 

2.5.1.3 ∆ηµογραφία 

∆ηµογραφικά, τα νησιά παρουσιάζουν σχετικά µικρό πληθυσµό που επηρεάζεται από 
τη µετανάστευση προς την ηπειρωτική χώρα αλλά και από την επιστροφή των 
µεταναστών σε περιόδους ευηµερίας. Επίσης παρουσιάζεται σηµαντική εποχιακή 
διακύµανση, τόσο του µόνιµου όσο και του εποχιακού πληθυσµού. Ο πληθυσµός των 
νησιών εµφανίζει στοιχεία «γήρανσης» και σηµαντικό θέµα είναι η φέρουσα ικανότητα 
του χώρου σε ανθρώπινο δυναµικό. 

2.5.1.4 ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Πόρων 

Οι κάτοικοι των νησιών, µε µια ιστορία εναλλασσόµενων περιόδων ευηµερίας και 
παρακµής, έχουν µακροχρόνια παράδοση αυτάρκειας σχετικά µε τον τρόπο διαχείρισης 
των πόρων των νησιών, τις χρήσεις γης, τις πολιτικές και διοικητικές διαδικασίες, 
ενισχύοντας έτσι τη διαφορετικότητά τους από την ηπειρωτική χώρα. Ο µικρός 
κοινωνικός κύκλος των κατοίκων όµως, δηµιουργεί προβλήµατα στην επιβολή 
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πολιτικών, επειδή οι αρµοδιότητες και οι εξουσίες είναι δυσδιάκριτες και δύσκολα 
ξεπερνούν τις διαπροσωπικές σχέσεις. 

2.5.1.5 Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον 

Η πανίδα και η χλωρίδα χαρακτηρίζονται από είδη κυρίως ενδηµικά και κάποιες φορές 
µοναδικά ή που έχουν ήδη εκλείψει από τις ηπειρωτικές περιοχές. Παρουσιάζουν όµως 
ιδιαίτερη ευαισθησία σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν το περιβάλλον τους. Η 
ποικιλία και ο πληθυσµός των ειδών εξαρτώνται από το µέγεθος, το υψόµετρο, τη 
βροχόπτωση και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Το πολιτιστικό περιβάλλον έχει να επιδείξει αξιόλογα µνηµεία, από την αρχαιότητα 
µέχρι σήµερα. Η εκµετάλλευση των µνηµείων αυτών είναι σχεδόν ανύπαρκτη και δεν 
λαµβάνει την πρέπουσα σηµασία ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών. 

2.5.2 Αναπτυξιακές ∆ραστηριότητες 

Οι νησιώτικοι χώροι δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν δραστηριότητες 
µεγάλης κλίµακας χωρίς να υποστούν αλλοίωση τόσο των φυσικών όσο και των 
κοινωνικών χαρακτηριστικών τους [Beller et all, 1990]. Κάθε µορφή ανάπτυξης 
προϋποθέτει χρήση των διαθέσιµων πόρων και επιφέρει κάποιες αλλαγές στον τρόπο 
ζωής των κατοίκων. Για να εξασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη, θα πρέπει οι νέες 
δραστηριότητες να µην ξεπερνούν τη φέρουσα ικανότητα του χώρου σε φυσικούς 
πόρους και ανθρώπινο δυναµικό, ενώ θα πρέπει να ενσωµατώνουν τις σύγχρονες 
τεχνολογικές επιλογές στις παραδοσιακές πρακτικές. 

Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να παρατηρηθεί ζηµία στις παραδοσιακές οικονοµικές 
δραστηριότητες όπως η γεωργία και η αλιεία, οδηγώντας σε αποσταθεροποίηση της 
οικονοµίας, µείωση των φυσικών πόρων και απώλεια της κοινωνικής «ταυτότητας» του 
χώρου. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι συµβατή µε τις τοπικές ανάγκες και τις τοπικές 
συνθήκες συνδυάζοντας την οικονοµική ευηµερία µε τη διατήρηση του φυσικού 
περιβάλλοντος. Η ιδιαίτερη ευαισθησία που παρουσιάζεται στις όποιες αλλαγές δεν 
οφείλεται µόνο στο µικρό µέγεθος, αλλά και στη µικρή προσαρµοστικότητα των 
κατοίκων στις νέες συνθήκες. 

Οι επιλογές για αειφόρο ανάπτυξη αφορούν στα: 

 ∆ιατήρηση, Αποκατάσταση και Εµπλουτισµός των Φυσικών Πόρων: Το φυσικό 
περιβάλλον υποβαθµίζεται εν ονόµατι της ανάπτυξης. Μέσω θέσπισης και 
εφαρµογής µέτρων για τη χρήση των πόρων, µε έλεγχο και παρακολούθηση των 
αποθεµάτων, καθώς και περιβαλλοντική εκπαίδευση και συµµετοχή των 
πολιτών στα κοινά, η υποβάθµιση µπορεί να αντιµετωπιστεί. Ανακτώντας δε 
κάποιες πηγές, µπορούν αυτές να λειτουργήσουν εκ νέου και να ενισχύσουν την 
ανάπτυξη του χώρου. Αν και οι φυσικοί πόροι στα νησιά είναι γενικά 
περιορισµένοι, οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν ως ένα βαθµό τον εµπλουτισµό 
τους, πέρα από τη φυσική ανανέωσή τους. 



 23

 Τοµείς Απασχόλησης: Οι οικονοµικές δραστηριότητες των κατοίκων βασίζονται 
στις τοπικές πλουτοπαραγωγικές πηγές, τη γεωργία και την αλιεία και τα 
τελευταία χρόνια σηµαντικό ρόλο παίζει και ο τουρισµός. Η διατήρηση των 
δραστηριοτήτων σε µικρές κλίµακες και η χρήση των συνήθων πρακτικών 
µπορεί να αποβεί περισσότερο ωφέλιµη από ότι η υιοθέτηση νέων µεθόδων 
µαζικής παραγωγής, που πιθανά θα αλλοιώσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των 
τοπικών προϊόντων. Επίσης, παρόλη την καθοριστική συµβολή του τουρισµού 
στην τοπική οικονοµία, τα πιθανά πλεονεκτήµατα (µείωση ανεργίας, εισαγωγή 
συναλλάγµατος) σε περίπτωση αλόγιστης αύξησης του αριθµού των τουριστών 
µπορεί να γίνουν µειονεκτήµατα (αλόγιστη επέκταση υποδοµών, 
υπερεκµετάλλευση πόρων, καταστροφή τοπίου), που µακροπρόθεσµα θα 
αποτρέψουν την τουριστική κίνηση. 

 Στρατηγικές και Σχεδιασµός: Η αναγνώριση εφικτών µεθόδων που θα 
οδηγήσουν τα νησιά στην αειφόρο ανάπτυξη, η αξιολόγησή τους και ο 
σχεδιασµός της εφαρµογής τους πρέπει να γίνεται µε συµµετοχή τόσο των 
διοικητικών και διαχειριστικών αρχών όσο και των πολιτών, ώστε να είναι κατά 
το δυνατόν ευρύτερα αποδεκτές. 

Για τη βιωσιµότητα των νησιών, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στη διαφύλαξη του 
φυσικού, κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος, ώστε να διατηρηθεί η 
µοναδικότητα των χώρων και να προαχθεί η ευηµερία των κατοίκων. 

2.5.3 ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 

Οι υδάτινοι πόροι στο νησιώτικο χώρο επηρεάζουν άµεσα την κοινωνικό – οικονοµική 
ανάπτυξη των νησιών, καθορίζοντας το βαθµό και την έκταση της ανάπτυξης 
[Γιαννόπουλος, 2001]. Τα πεπερασµένα όρια αξιοποίησης των υδάτινων πόρων και η 
ανάγκη διατήρησής τους επιβάλουν µια ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης, 
ώστε να αποφευχθούν τα προβλήµατα που προκύπτουν από την υπερβολική 
εκµετάλλευση (πτώση στάθµης υπόγειων υδροφορέων, υφαλµύρινση). Όπως 
αναφέρθηκε, οι περιορισµένοι φυσικοί πόροι δέχονται πιέσεις από τη ραγδαία ανάπτυξη 
του τουρισµού που σχετίζονται µε την µαζικότητα και εποχικότητα της τουριστικής 
δραστηριότητας. Οι πιέσεις αυτές εντείνονται από τις απαιτήσεις της παραδοσιακής 
ενασχόλησης µε τη γεωργία, αφού οι ανάγκες για άρδευση ταυτίζονται µε την περίοδο 
αιχµής της τουριστικής κίνησης. 

Επίσης: 

 Παρατηρούνται µεγάλες χώρο - χρονικές διακυµάνσεις της βροχόπτωσης που σε 
συνδυασµό µε τις µικρές λεκάνες απορροής δεν επιτρέπουν τη δηµιουργία 
µόνιµης επιφανειακής απορροής, ενώ παράλληλα οι πληµµυρικές απορροές 
εκφορτίζονται γρήγορα στη θάλασσα. 

 Λόγω της µικρής έκτασης, της έντονης µορφολογίας και των γεωλογικών 
συνθηκών οι χώροι για τη δηµιουργία ταµιευτήρων για την αποθήκευση του 
νερού των βροχοπτώσεων τους χειµερινούς µήνες και χρήση του τους θερινούς, 
είναι πολύ περιορισµένοι. Σε περίπτωση ευνοϊκών υδρολογικών και 
µορφολογικών συνθηκών, λόγω έλλειψης τεχνικών υποδοµών, το κόστος 
κατασκευής µπορεί να είναι αρκετά υψηλό. 
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 Οι υδρογεωλογικές λεκάνες είναι µικρές και οι υπόγειοι υδροφόροι είναι 
περιορισµένης δυναµικότητας ή βρίσκονται κοντά στην ακτογραµµή, 
δηµιουργώντας προβλήµατα υφαλµύρωσης. 

 Λόγω έλλειψης σηµαντικής επιφανειακής απορροής, γίνεται υπερεκµετάλλευση 
των υπόγειων υδάτων µε αποτέλεσµα την πτώση της στάθµης των υδροφορέων 
ή την εισροή αλµυρού νερού. 

 Η διαχείριση των αποβλήτων είναι ελλιπής και τα φαινόµενα ρύπανσης από 
γεωργικά, κτηνοτροφικά και αστικά απόβλητα είναι συχνά. 

 Οι τεχνικές υποδοµές και το επιστηµονικό δυναµικό είναι περιορισµένα και σε 
συνδυασµό µε τις ελλιπείς καταγραφές για το υδατικό δυναµικό και τις 
υποδοµές, δυσκολεύουν τη διαµόρφωση σχεδίων διαχείρισης. 

 Οι υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης είναι µικρές δηµοτικές επιχειρήσεις και 
αντιµετωπίζουν τεχνικά, οικονοµικά και διαχειριστικά προβλήµατα, όπως 
επίσης και χαµηλή κοινωνική αποδοχή. 

Ενώ η ανάγκη για αποτελεσµατική χρήση των υδατικών πόρων στις νησιωτικές 
περιοχές είναι σαφής, ο συνδυασµός των φυσικών και κοινωνικό – οικονοµικών 
χαρακτηριστικών υπαγορεύει συγκεκριµένες επιλογές διαχείρισης. Οι πρακτικές 
διαχείρισης µπορούν να στραφούν τόσο στην ενίσχυση της παρεχόµενης ποσότητας 
νερού, όσο και στην, κατά το δυνατό, µείωση της ζήτησης σε συνδυασµό πάντα µε την 
ενεργό συµµετοχή και ενηµέρωση των χρηστών [Tsiourtis, 2001]. 

Μετά την καταγραφή και εκτίµηση των διαθέσιµων υδατικών πόρων καθώς και την 
εκτίµηση του ρυθµού αύξησης της ζήτησης, οι πιθανές επεµβάσεις µπορεί να είναι 
τεχνικές, µικρής (οικιακές δεξαµενές, γεωτρήσεις) ή µεγάλης κλίµακας (ταµιευτήρες, 
µονάδες αφαλάτωσης, βελτίωση δικτύων) και µη τεχνικές (καµπάνιες ενηµέρωσης, 
ευαισθητοποίηση κοινού, πρόστιµα υπέρ - κατανάλωσης). 

Έτσι, στα παραπάνω πλαίσια, η υδατική πολιτική στο νησιωτικό χώρο πρέπει να 
στοχεύει [Υ.Π.Α.Ν., 2003]. 

 Στην πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των χειµερινών παροχών, για την κάλυψη 
της ζήτησης την εποχή αιχµής, µε κατασκευή έργων και λήψη ειδικών µέτρων 
(όπως π.χ. άδεια οικοδοµής µε απαραίτητη την κατασκευή βροχοδεξαµενής). 

 Στην ορθολογική χρήση και αυστηρή προστασία των υφιστάµενων υδατικών 
πόρων, επιφανειακών και υπόγειων, µε την επιβολή περιοριστικών µέτρων, 
ιδίως κατά τις περιόδους αυξηµένης κατανάλωσης. 

 Στη σύνδεση της προστασίας των υδατικών πόρων µε αυτή των εδαφικών µέσω 
της κατασκευής έργων ειδικού τύπου (όπως λιµνοδεξαµενές, αναβαθµοί), αλλά 
και της διατήρησης, προστασίας και επέκτασης των δασικών εκτάσεων. 

 Στην επέκταση και τον εκσυγχρονισµό των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, 
στην αύξηση του αριθµού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, στην 
ορθολογική διαχείριση των αστικών λυµάτων και την επαναχρησιµοποίησή 
τους, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος (κυρίως µε τη µείωση της 
πίεσης από την ανάπτυξη του τουρισµού), για τη συγκράτηση του πληθυσµού 
µέσω και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης. 
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 Στην προώθηση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού και την ανάπτυξη 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, µε διατήρηση όµως του σηµερινού αριθµού 
τουριστών. 

 Στην πραγµατοποίηση σηµαντικών έργων βασικών υποδοµών για τη στήριξη 
των παραγωγικών τοµέων και στη διατήρηση του πρωτογενούς και 
δευτερογενούς τοµέα στα σηµερινά επίπεδα, αλλά µε επιλεκτικό 
αναπροσανατολισµό της παραγωγής προς προϊόντα µεγαλύτερης προστιθέµενης 
αξίας. 
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3 Μεθοδολογία 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη του Σχήµατος ∆ιαχείρισης 
Υδατικών Πόρων στο νησί της Πάρου στηρίχθηκε στις απαιτήσεις της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ στην έκταση που αυτές θα µπορούσαν να εφαρµοστούν σε ένα νησιώτικο 
χώρο. Περιλάµβανε τη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων για τους Υ.Π. της περιοχής 
και τη συµµετοχή των εµπλεκόµενων φορέων και χρηστών στον προσδιορισµό των 
σχηµάτων ∆.Υ.Π. που είναι εφαρµόσιµα στο νησί. Τα σχήµατα που προτάθηκαν 
αξιολογήθηκαν αρχικά µε τη µέθοδο Κόστους – Αποδοτικότητας και στη συνέχεια µε 
τη βοήθεια του Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων WaterStrategyMan. 

3.1 Συλλογή Στοιχείων και Προσδιορισµός Σχηµάτων ∆ιαχείρισης 

Τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για να προσδιορισθούν οι ανάγκες του νησιού σε 
νερό ύδρευσης και να προταθούν τα ανάλογα σχήµατα ∆.Υ.Π. περιλάµβαναν δεδοµένα 
σχετικά µε την προσφορά, την κατανάλωση και τη ζήτηση νερού. Η συλλογή των 
στοιχείων αυτών βασίστηκε τόσο σε δεδοµένα υφιστάµενων µελετών µε επί τόπου 
ενηµέρωσή τους, όσο και στη συλλογή νέων δεδοµένων που προέκυψαν από 
συναντήσεις µε τους φορείς του νησιού. Οι φορείς που επιλέχθηκαν για τις σχετικές 
συναντήσεις ήταν αυτοί που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα µε την ∆.Υ.Π. Η µία 
κατηγορία εµπλεκόµενων φορέων ήταν εκείνοι που διαχειρίζονται τους Υ.Π. και η 
άλλη κατηγορία εκείνοι που τους χρησιµοποιούν. Από τις συναντήσεις αυτές, εκτός της 
συλλογής νέων στοιχείων, προέκυψαν οι προτάσεις για τα σχήµατα ∆.Υ.Π. του νησιού. 

3.2 Αξιολόγηση Σχηµάτων ∆ιαχείρισης 

3.2.1 Μέθοδος Κόστους – Αποδοτικότητας 

Η µέθοδος Κόστους – Αποδοτικότητας είναι µια εύκολη στη χρήση, τυποποιηµένη 
µεθοδολογία, που µπορεί να προσφέρει καθοδήγηση στους αποφασίζοντες, ώστε να 
επιλέξουν το πιο οικονοµικά αποδοτικό σχήµα ∆.Υ.Π. για την αντιµετώπιση των 
σηµερινών και µελλοντικών αναγκών µιας περιοχής σε νερό. [Bradly, 1999]. Το 
αποτέλεσµα της µεθόδου είναι ένα σύνολο συνδυασµένων λύσεων που επιτυγχάνουν 
τους προκαθορισµένους στόχους µε το ελάχιστο δυνατό κόστος και προσδιορίζονται 
µέσω µιας διαδικασίας εννέα βηµάτων που καθορίζει αν το επιπλέον κόστος για την 
εφαρµογή µιας πιο αποδοτικής λύσης αντιστοιχεί στην απολαβή από την επιπλέον 
απόδοση [Orth, 1994]. Η µέθοδος είναι χρήσιµη σε περιπτώσεις που αναλύσεις που 
θέτουν νοµισµατική αξία στα αποτελέσµατα, όπως για παράδειγµα η µέθοδος κόστους 
– οφέλους, δεν είναι πρακτικά χρήσιµες ή επαρκείς.. Η απόδοση των λύσεων µετριέται 
συνήθως µε απλές, ποσοτικοποιηµένες, φυσικές µονάδες, όπως για παράδειγµα η 
µονάδα που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα ανάλυση, δηλαδή η παραγόµενη ποσότητα 
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νερού σε m3/yr [Steiguer, 2003]. Η απόδοση µπορεί επίσης να µετριέται µε 
περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς δείκτες, ενώ πρέπει να διευκρινισθεί ότι µε τον όρο 
«απόδοση» δεν εννοείται «αντίκτυπος» αλλά το επιθυµητό και προτεινόµενο 
αποτέλεσµα των λύσεων. 

Η χρήση της µεθόδου Κόστους – Αποδοτικότητας σαν µέσο επιλογής µέτρων που θα 
επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, προτείνεται από το 
Working Group on Economic Issues της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Guidance Document [WATECO Group, 2002a]. Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται η 
χρήση της µεθόδου για: 

 Εκτίµηση του πιο οικονοµικά αποδοτικού συνδυασµού λύσεων που θα 
µπορούσαν να εφαρµοστούν για να γεφυρώσουν το χάσµα µεταξύ του σεναρίου 
βάσης και των στόχων που έχουν θέσει οι διοικούσες αρχές ∆.Υ.Π. 

 Αποτίµηση του κόστους και της απόδοσης των εναλλακτικών λύσεων µε σκοπό 
να εκτιµηθεί αν οι συνδυασµοί των λύσεων είναι δυσανάλογα δαπανηροί η 
ακριβοί. 

Το Guidance Document δεν προτείνει συγκεκριµένο τύπο απόδοσης που θα µπορούσε 
να χρησιµοποιηθεί στην ανάλυση, ούτε παρέχει συγκεκριµένες οδηγίες για τη χρήση 
της µεθόδου. 

3.2.2 Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων 

Τα Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) είναι ‘ένα 
µοντελοποιηµένο σύνολο διαδικασιών που επεξεργάζεται στοιχεία – δεδοµένα, εξετάζει 
τους προκαθορισµένους στόχους και αξιολογεί τις εναλλακτικές λύσεις, παρέχοντας 
βοήθεια στους αποφασίζοντες, ώστε να καταλήξουν στην τελική τους απόφαση 
επιλέγοντας τη λύση που ικανοποιεί τις περισσότερες δοθείσες παραµέτρους’ [Grigg, 
1996; Turban, 1995; Manoli et all, 2002; Karavitis, 1999]. 

Ένα τέτοιο σύστηµα για να είναι αποτελεσµατικό πρέπει: 

1. Να είναι απλό, συγκεντρωτικό και καλοσχεδιασµένο. 

2. Να είναι εύκολο στη χρήση και στον έλεγχο των αποτελεσµάτων. 

3. Να είναι προσαρµόσιµο. 

4. Να παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις. 

Τα Σ.Υ.Α. χρησιµοποιούνται συχνά σε θέµατα ∆.Υ.Π., δίνοντας λύση σε σύνθετα 
προβλήµατα. Οι αποφασίζοντες, οι εµπλεκόµενοι φορείς και οι χρήστες έχουν 
διαφορετικούς και συχνά αντικρουόµενους στόχους που εξετάζονται µε 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή οικονοµικά κριτήρια, κάνοντας την τελική λήψη της 
απόφασης δύσκολη και χρονοβόρα. Για παράδειγµα, σε µια περιοχή θα πρέπει να 
επιτευχθεί παραγωγή νερού που θα καλύπτει τις αιχµές της ζήτησης και παράλληλα θα 
πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα κόστη και η χρήση 
ενέργειας, να διατηρείται η καλή ποιότητα των νερών, να αντιµετωπίζονται κατάλληλα 
οι πληµµύρες και να επιτρέπονται οι δραστηριότητες αναψυχής. Οι διαχειριστές των 
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συστηµάτων, δήµοι ή υπηρεσίες ύδρευσης, για την ικανοποίηση αυτών των 
απαιτήσεων, χρησιµοποιούν νερό που προέρχεται από διαφορετικές πηγές, όπως για 
παράδειγµα επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή συνδυασµό αυτών. Για την αναγνώριση του 
καταλληλότερου συνδυασµού χρήσης των πηγών µακροπρόθεσµα ή για τον 
προσδιορισµό της πιο αποδοτικής χρήσης των υπαρχόντων συστηµάτων, οι 
αποφασίζοντες χρειάζονται πολλές πληροφορίες για να εξετάσουν τις υδρολογικές, 
υδραυλικές, ποιοτικές και οικονοµικές σχέσεις κάθε συστήµατος. 

Τα Σ.Υ.Α. είναι περιεκτικότερα από τις παραδοσιακές µεθόδους λήψης αποφάσεων που 
χρησιµοποιούνται στη ∆.Υ.Π. συνδυάζοντας την ανθρώπινη γνώση µε την ταχύτατη 
επεξεργασία πληροφοριών από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι προτεινόµενες 
λύσεις είναι βασισµένες σε επιστηµονικά στοιχεία και µαθηµατικά µοντέλα και 
εµπεριέχουν όλους τους στόχους των εµπλεκόµενων φορέων, τις σχέσεις αιτιατού - 
αποτελέσµατος, τους κινδύνους, τις δαπάνες και την αξιοπιστία του συστήµατος, ενώ οι 
παραδοσιακές διαδικασίες απόφασης είχαν τη δυσκολία συνδυασµού όλων αυτών των 
εκτιµήσεων. Επίσης, τα Σ.Υ.Α. είναι προσαρµόσιµα στις εκάστοτε συνθήκες και 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να βοηθούν στην επίτευξη των στόχων του συγκεκριµένου 
προβλήµατος διαχείρισης. Εκτός από τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν σχετικά µε 
το πρόβληµα καθαυτό, δίνουν την ευκαιρία στους αποφασίζοντες να καθορίσουν τα 
προβλήµατα και τους στόχους, δίνοντας αξία στη γνώµη και τις γνώσεις τους. 

Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις της χρήσης των Σ.Υ.Α. είναι να αλλάξουν οι 
αντιλήψεις των ανθρώπων και για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και για τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα. Μια κοινή παρερµηνεία είναι ότι οι ανταγωνιστικοί στόχοι θα 
οδηγήσουν απαραίτητα σε αδιέξοδο. Εντούτοις, τα Σ.Υ.Α. έχουν ως σκοπό να 
εξετάσουν όλους τους στόχους και να παράγουν έπειτα µια βέλτιστη λύση. 
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4 Μελέτη Περίπτωσης: Νήσος Πάρος 

4.1 Εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

Οι απαιτήσεις της οδηγίας που έχουν εφαρµογή στο νησί της Πάρου, αφορούν στα: 

 Προσδιορισµός διοικούσας αρχής. 

 ∆ιαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής. 

 Έλεγχος ποιότητας και ποσότητας υπόγειων υδάτων. 

 Συµµετοχή και ενηµέρωση του κοινού. 

 Ανάκτηση κόστους υπηρεσιών ύδατος. 

Πιο συγκεκριµένα, η διοικούσα αρχή στο νησί είναι η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Πάρου (∆.Ε.Υ.Α.Π.), που από το 1999 διαχειρίζεται εξολοκλήρου τα 
αντικείµενα της ύδρευσης και της αποχέτευσης για όλο το νησί, διοικούµενη από 
∆ιοικητικό Συµβούλιο που το ορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ως λεκάνη απορροής 
λαµβάνεται ολόκληρο το νησί, λόγω του µικρού µεγέθους και των πολύ µικρών 
υδροκριτών. Εφόσον ο βασικός πόρος προσφοράς νερού είναι τα υπόγεια νερά, ο 
έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας είναι απαραίτητος για τη διαφύλαξή του και την 
εξασφάλιση της µελλοντικής παροχής. Η συµµετοχή και ενηµέρωση του κοινού γίνεται 
από τη ∆.Ε.Υ.Α.Π., όπως επίσης και από την ερευνητική οµάδα που εκπόνησε την 
εργασία υπαίθρου στην Πάρο. Οι υπηρεσίες ύδατος, τουλάχιστον για την ύδρευση, 
ανακτούν κατά ένα ποσοστό το κόστος και υπάρχει πρόθεση για περαιτέρω αύξηση 
αυτού του ποσοστού. 

4.2 Μέθοδος Κόστους – Αποδοτικότητας 

Η µέθοδος αξιολόγησης των προτάσεων που επιλέχθηκαν, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα 
χαρακτηριστικά του νησιού, έγινε µε βάση τη µέθοδο του Κόστους – Αποδοτικότητας 
αυτών [Orth, 1994; WATECO Group, 2002a] και ο δείκτης που χρησιµοποιήθηκε για 
να συγκριθεί η αντιστοιχία των δύο αυτών µεγεθών ήταν ο λόγος της παραγόµενης 
ποσότητας νερού ετησίως από την εφαρµογή των νέων έργων δια του τρέχοντος 
ελλείµµατος. 

Το 1ο Στάδιο αφορά στον προσδιορισµό των εναλλακτικών συνδυασµών µεταξύ των 
προτεινόµενων επεµβάσεων. Αποτελείται από την εξέταση της συµβατότητας των 
επεµβάσεων, τον σχηµατισµό όλων των πιθανών συνδυασµών και τον υπολογισµό της 
ετήσιας παραγωγής νερού από την εφαρµογή των επεµβάσεων και το ετήσιο κόστος 
αυτών. 

Στο 2ο Στάδιο εκπονείται η ανάλυση κόστους - αποδοτικότητας. Αυτή η διαδικασία 
περιλαµβάνει την αναγνώριση και εξάλειψη των συνδυασµών που είναι οικονοµικά 
αναποτελεσµατικοί ή µη αποδοτικοί. Αναποτελεσµατικές είναι οι λύσεις που για την 
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ίδια παραγωγή νερού έχουν µεγαλύτερο κόστος, ενώ µη αποδοτικές είναι οι λύσεις που 
για µικρότερη παραγωγή νερού έχουν το ίδιο ή µεγαλύτερο κόστος. 

1ο Στάδιο: Συνδυασµοί

Βήµα 1: Αναγνώριση απόδοσης και κόστους

Βήµα 2: Αναγνώριση συνδυασµών σχεδίων διαχείρισης

Βήµα 3: Υπολογισµός απόδοσης και κόστους συνδυασµών

2ο Στάδιο: Ανάλυση Κόστους - Αποδοτικότητας

Βήµα 4: Αφαίρεση οικονοµικά µη αποδοτικών λύσεων

Βήµα 5: Αφαίρεση οικονοµικά µη αποτελεσµατικών λύσεων

3ο Στάδιο: Αναγνώριση λύσεων µε ελάχιστο µέσο κόστος

Βήµα 6: Υπολογισµός µέσου κόστους λύσεων

Βήµα 7: Επαναϋπολογισµός µέσου κόστους λύσεων για επιπλέον
απόδοση

4ο Στάδιο: Ανάλυση Προστιθέµενου Κόστους

Βήµα 8: Υπολογισµός προστιθέµενου κόστους

Βήµα 9: Σύγκριση επιτυχών αποδόσεων και προστιθέµενου
κόστους  

Σχήµα 1. Μέθοδος Κόστους - Αποδοτικότητας 

Το 3ο Στάδιο περιλαµβάνει τον υπολογισµό του µέσου κόστους των οικονοµικά 
αποδοτικών και αποτελεσµατικών λύσεων, µε σκοπό τον προσδιορισµό της λύσης µε το 
χαµηλότερο µέσο κόστος. Το µέσο κόστος των συνδυασµών υπολογίζεται διαιρώντας 
το κόστος µε την απόδοση του κάθε συνδυασµού (Βήµα 6). Για το Βήµα 7, ο 
συνδυασµός µε το χαµηλότερο µέσο κόστος του προηγούµενου βήµατος λαµβάνεται 
σαν το πρώτο επίπεδο για τη συνέχεια των υπολογισµών. Χρησιµοποιούνται τα 
επιπλέον κόστη και οι επιπλέον αποδόσεις από τους εναποµείναντες συνδυασµούς για 
τον προσδιορισµό του µέσου κόστους για επιπλέον απόδοση. Ο συνδυασµός µε το 
χαµηλότερο µέσο κόστος επιλέγεται πάλι σαν πρώτο επίπεδο για τη συνέχιση της 
ανάλυσης. Στη συνέχεια, απαντώντας στην ερώτηση: «Από τα εναποµείναντα  επίπεδα 
απόδοσης, ποιο έχει το χαµηλότερο µέσο κόστος για επιπλέον απόδοση;» οι λύσεις µε 
απόδοση µικρότερη από αυτή µε το µικρότερο µέσο κόστος εξαλείφονται και οι 
υπολογισµοί συνεχίζουν µε τις λύσεις µε απόδοση µεγαλύτερη από την απόδοση της 
λύσης µε το χαµηλότερο µέσο κόστος. Οι υπολογισµοί αυτοί επαναλαµβάνονται µέχρι 
ο συνδυασµός µε τη µεγαλύτερη απόδοση να έχει το µικρότερο µέσο κόστος. 
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Στο 4ο Στάδιο αναπτύσσεται η Καµπύλη Προστιθέµενου Κόστους, το οποίο προκύπτει 
από τη διαφορά στο κόστος µεταξύ δύο λύσεων, διαιρεµένη µε τη διαφορά της 
απόδοσης µεταξύ των δύο λύσεων. Το τελευταίο βήµα της µεθόδου είναι η σύγκριση 
των επιτυχηµένων λύσεων και του προστιθέµενου κόστους αυτών, έτσι ώστε να 
καταδειχτεί αν το επόµενο επίπεδο οικονοµικά αποτελεσµατικής παραγωγής νερού 
αξίζει το επιπλέον νοµισµατικό κόστος.  

Ακολουθήθηκαν τα εννέα βήµατα (Σχήµα 1) που οδήγησαν στην επιλογή έξι 
συνδυασµών των αρχικών προτάσεων, αφού στην πορεία εξαλείφθηκαν λύσεις µη 
αποδοτικές, τόσο οικονοµικά όσο και σχετικά µε την κάλυψη του ελλείµµατος. 

Με τον τρόπο αυτό αξιολογούνται προτάσεις που εστιάζονται κυρίως σε ενίσχυση της 
προσφοράς νερού και µείωση της κατανάλωσης, µέσω τεχνικών επεµβάσεων. 
Ενισχυτικά µπορούν να λειτουργήσουν µέτρα που περιλαµβάνουν την ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των χρηστών για περαιτέρω µείωση της κατανάλωσης στον οικιακό 
και αρδευτικό τοµέα, µε τοποθέτηση συσκευών χαµηλής πίεσης και αλλαγή µεθόδων 
άρδευσης, αντίστοιχα. 

4.3 Χρήση του Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων 

Το Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων WaterStrategyMan αναπτύχθηκε στα πλαίσια 
του ερευνητικού προγράµµατος “Developing Strategies for Regulating and Managing 
Water Resources and Demand in Water Deficient Regions”.  

Ο στόχος του προγράµµατος είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση εναλλακτικών 
στρατηγικών ρύθµισης και διαχείρισης των υδατικών πόρων σε περιοχές της Νότιας 
Ευρώπης σύµφωνες µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια 
του προγράµµατος θα αναπτυχθούν µεθοδολογίες, εργαλεία, κατευθυντήριες οδηγίες 
και πρωτόκολλα που θα επιτρέψουν στους αρµόδιους φορείς να επιλέξουν και να 
πραγµατοποιήσουν κατάλληλες πολιτικές διαχείρισης νερού, ώστε να επιτευχθεί 
πλήρης ανάκτηση του κόστους. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ολοκληρωµένης 
διαχείρισης των υδατικών πόρων, η οποία θα λαµβάνει υπόψη τα οικονοµικά, τεχνικά, 
κοινωνικά, θεσµικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα, και θα ικανοποιεί τις Ευρωπαϊκές 
απαιτήσεις που αφορούν την προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος 
και των φυσικών πόρων και την αειφόρο ανάπτυξη. 

4.3.1 Συνοπτική Περιγραφή του Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) 

4.3.1.1 Προγραµµατισµός 

Το Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων WaterStrategyMan αναπτύχθηκε 
χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού Visual Basic Net 7 και λειτουργεί σε 
περιβάλλον Arc GIS 8.x. Η βάση δεδοµένων (µε χωρική αναφορά) είναι του τύπου 
Personal Geodatabase. 
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Τα αντικείµενα που περιγράφουν ένα σύστηµα διαχείρισης υδατικών πόρων 
διακρίνονται σε κόµβους προσφοράς, ζήτησης και επεξεργασίας νερού και σε 
συνδέσµους αυτών µεταξύ τους. 

Πίνακας 2. Αντικείµενα Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 

ΚΟΜΒΟΙ - ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΕΙ∆ΟΣ 
Ανανεώσιµα υπόγεια νερά  
∆εξαµενές δικτύου 
Μεταφορά νερού από άλλες περιοχές 
Μικρές λιµνοδεξαµενές 
Φράγµατα 
Απόληψη από ποτάµια 
Φυσικές και τεχνητές λίµνες 

Κόµβος Προσφοράς Νερού 

Μη ανανεώσιµο υπόγειο νερό 
Οικισµοί  
Άρδευση 
Κτηνοτροφία 
Βιοµηχανία 
Υδροηλεκτρικές µονάδες 

Κόµβος Ζήτησης Νερού 

Μεταφορά νερού προς άλλες περιοχές 
Μονάδα αφαλάτωσης 
Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Κόµβος Επεξεργασίας Νερού 
Μονάδα επεξεργασίας πόσιµου νερού 
Κανάλια 
Σωληνωτοί αγωγοί Σύνδεσµοι 
Αγωγοί ροής επιστροφής 

Πιο αναλυτικά: 

1. Οι κόµβοι προσφοράς νερού περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε: 

 Γενικές φυσικογεωγραφικές πληροφορίες. 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά των υποδοµών. 

 Χαρακτηριστικά λειτουργίας. 

 Βιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

 Στοιχεία κόστους. 

2. Οι κόµβοι ζήτησης νερού περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε: 

 Γενικές φυσικογεωγραφικές πληροφορίες. 

 Προτεραιότητες παροχής. 

 Πληθυσµιακά στοιχεία και στοιχεία ζήτησης. 

 Στοιχεία για το δίκτυο διανοµής του πόσιµου νερού. 

 Τρόπους άρδευσης και είδη καλλιεργειών. 

 Είδη κτηνοτροφίας. 

 Πληροφορίες για τα απόβλητα και την ποιότητά τους. 

 Οικονοµικά στοιχεία. 

3. Οι κόµβοι επεξεργασίας νερού περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε: 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά των µονάδων επεξεργασίας. 
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 Ποιοτικά χαρακτηριστικά του επεξεργασµένου νερού. 

 Στοιχεία κόστους. 

4. Οι σύνδεσµοι περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε: 

 Γενικές φυσικογεωγραφικές πληροφορίες. 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά των υποδοµών. 

 Στοιχεία κόστους. 

4.3.1.2 Χρήση του Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) 

Τα αρχικά στοιχεία που αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων θεωρούνται ως η παρούσα 
κατάσταση / κατάσταση αναφοράς (Εικόνα 1). Στο σηµείο αυτό τυχόν απαιτούµενες 
αλλαγές στα υπάρχοντα δεδοµένα µπορούν να γίνουν µέσω επεµβάσεων στο χάρτη ή 
στα υπάρχοντα στοιχεία. Ορίζεται επίσης το υδρολογικό µοντέλο που σχετίζεται µε την 
περιοχή, το οποίο αποτελείται από βροχοµετρικά στοιχεία που δίνουν το µέσο ύψος 
βροχής ανά µήνα. Το µοντέλο συµπληρώνεται από τα διαθέσιµα υδατικά αποθέµατα 
των υδροφορέων της περιοχής. Με την κατάσταση αναφοράς σαν βάση δηµιουργούνται 
νέα σχήµατα διαχείρισης υδατικών πόρων. Αυτά µπορούν να διαφοροποιούνται µεταξύ 
τους ως προς τη ζήτηση και την υπάρχουσα διαχείριση. Πριν την εφαρµογή νέων 
τρόπων διαχείρισης, είναι απαραίτητο να ορισθεί το υδρολογικό σενάριο ως 
αλληλουχία υδρολογικών ετών (πολύ ξηρών, ξηρών, κανονικών, υγρών και πολύ 
υγρών). 

 
Εικόνα 1. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων 

Για την Πάρο το κανονικό έτος ορίζεται από τη µέση µηνιαία βροχόπτωση στην 
περιοχή, που προκύπτει από µετεωρολογικά δεδοµένα, ενώ τα υπόλοιπα έτη ορίζονται 
µε απόκλιση 10% και 20% κάτω ή πάνω, αντίστοιχα. Επίσης, στο σηµείο αυτό ορίζεται 
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η µεταβολή της ζήτησης των βασικών χρήσεων που καθορίζεται µε βάση την 
προβλεπόµενη ανάπτυξη του κάθε τοµέα χρήσης. 

Ο χρήστης µπορεί να επέµβει στους τοµείς διαχείρισης που παρουσιάζει ο Πίνακας 3 . 
Πίνακας 3. Τοµείς Επέµβασης για τη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
Τουρισµός 
Γεωργία 
Βιοµηχανία 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Εµπόριο 
Αφαλάτωση 
∆εξαµενές δικτύων 
Λιµνοδεξαµενές 
Γεωτρήσεις 
Επαναχρησιµοποίηση 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Μεταφορά νερού 
Βελτίωση δικτύων για µείωση των απωλειών 
Οικονοµία στον οικιακό τοµέα 
Περιορισµός διατιθέµενης ποσότητας σε κάποια χρήση 
Αλλαγή µεθόδων άρδευσης 
Αλλαγή βιοµηχανικών διεργασιών 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Αλλαγή τύπου καλλιεργειών 
ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Τιµολόγηση 

Η επέµβαση γίνεται είτε πάνω στο χάρτη της περιοχής, είτε από την Επιλογή «Apply 
Strategy». Ο πρώτος τρόπος είναι απόλυτα ελεγχόµενος από το χρήστη που επεµβαίνει 
στο χάρτη και / ή στα δεδοµένα. Με το δεύτερο τρόπο, ο χρήστης ορίζει τις 
παραµέτρους για κάθε επέµβαση και το Σύστηµα επιλέγει την ακριβή χωροθέτηση των 
αντικειµένων.  

Ο χρήστης µπορεί να αυξήσει την προσφερόµενη ποσότητα νερού επιλέγοντας νέες 
πηγές υπόγειων ή επιφανειακών νερών, κατασκευάζοντας στην περιοχή λιµνοδεξαµενές 
και φράγµατα ή µεταφέροντας νερό από άλλες περιοχές (Εικόνα 2). Επίσης, υπάρχει η 
επιλογή να διαφοροποιήσει τη ζήτηση προσθέτοντας στην περιοχή νέους οικισµούς, 
καλλιέργειες, κτηνοτροφικές µονάδες, να µεταφέρει νερό προς άλλες περιοχές, να 
κατασκευάσει υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ή να απαιτήσει νερό για περιβαλλοντικές και 
ναυτικές χρήσεις ή χρήσεις αναψυχής. Όσον αφορά στην επεξεργασία νερού, οι 
επιλογές περιλαµβάνουν νέες µονάδες αφαλάτωσης, ταχυδιυλιστήρια και βιολογικούς 
καθαρισµούς. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται και οι δεξαµενές δικτύου, σαν 
ενδιάµεσος «σταθµός» αποθήκευσης νερού. Στη συνέχεια, χρησιµοποιούνται οι 
σύνδεσµοι για να ολοκληρωθεί η µεταφορά του νερού από τους κόµβους προσφοράς 
και επεξεργασίας στους κόµβους ζήτησης. Εκτός από προσθετικές ενέργειες, ο χρήστης 
µπορεί να αφαιρέσει ή να καταργήσει κόµβους προσφοράς ή ζήτησης, ανάλογα µε τις 
εκάστοτε συνθήκες. Όταν γίνει η τοποθέτηση των κόµβων προσφοράς και ζήτησης στο 
χάρτη, ο χρήστης ορίζει τα χαρακτηριστικά τους από την επιλογή “Modify Data”. 
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Εικόνα 2. Κόµβοι και Σύνδεσµοι 

Ο δεύτερος τρόπος επέµβασης γίνεται από την επιλογή «Apply Strategy», που αποτελεί 
πιο µοντελοποιηµένο τρόπο επέµβασης, µέσω στρατηγικών και όχι µε προσθαφαίρεση 
υποδοµών. Οι στρατηγικές αφορούν την πολιτική ανάπτυξης της περιοχής, την 
ενίσχυση της προσφοράς, τη διαχείριση της ζήτησης και την εφαρµογή πολιτικών 
τιµολόγησης των υπηρεσιών ύδατος. Ο χρήστης επιλέγει το είδος της επέµβασης, ορίζει 
τα χαρακτηριστικά της και τη χωροθετεί. Η τοποθέτηση στο χάρτη και η σύνδεση µε τα 
υπάρχοντα δεδοµένα γίνεται αυτόµατα µε την επιλογή «Apply Action».  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, γίνεται η εκτίµηση των αποτελεσµάτων 
των επεµβάσεων συνολικά για το σχήµα και κάθε επέµβαση, χωριστά για τρεις τοµείς 
ενδιαφέροντος, το περιβάλλον και τους υδατικούς πόρους, κάποιους κοινωνικούς 
δείκτες, τα κόστη και τα έσοδα. 

Τους τοµείς που εξετάζονται παρουσιάζει αναλυτικά ο Πίνακας 4. 
Πίνακας 4. Τοµείς Αξιολόγησης Σχήµατος ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
Συνολική παραγόµενη 
ποσότητα νερού 
∆είκτης εκµετάλλευσης 
υπόγειου νερού 
∆είκτης κατανάλωσης 

Εκµετάλλευση 

Μη αειφορική παραγωγή 
νερού 
Μεταφορά νερού 

Περιβάλλον και Υδατικοί 
Πόροι 

Εξάρτηση Τεχνητά παραγόµενη 
ποσότητα νερού ανά συνολική 
παραγόµενη ποσότητα 
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ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
Ποσοστό επεξεργασµένων 
αστικών αποβλήτων 
Ποσοστό πρωτοβάθµιας 
επεξεργασίας  
Ποσοστό δευτεροβάθµιας 
επεξεργασίας  

Ποιότητα νερού 

Ποσοστό τριτοβάθµιας 
επεξεργασίας  
Απαίτηση άρδευσης ανά 
εκτάριο 
Τουρίστες ανά κάτοικο Πιέσεις 

Απόληψη νερού κατά κεφαλή 
Έλλειµµα στον οικιακό τοµέα 
ως ποσοστό της οικιακής 
ζήτησης 
Έλλειµµα στην άρδευση ως 
ποσοστό της ζήτησης για 
άρδευση 
Έλλειµµα στον βιοµηχανικό 
τοµέα ως ποσοστό της 
βιοµηχανικής ζήτησης 
Έλλειµµα στον τοµέα 
ηλεκτροπαραγωγής ως 
ποσοστό της ζήτησης για 
ηλεκτροπαραγωγή 

Κοινωνικοί ∆είκτες 

Ελλείµµατα 

Περιβαλλοντικό έλλειµµα ως 
ποσοστό της περιβαλλοντικής 
ζήτησης 

Άµεσο κόστος 
Περιβαλλοντικό Κόστος 
Έσοδα 

Κόστη και Έσοδα 

Βαθµός ανάκτησης κόστους 

Τελικά παρουσιάζεται η απόδοση του Σχήµατος ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων σχετικά 
µε την διαθέσιµη παροχή, τη ζήτηση, την ζήτηση που δεν ικανοποιείται και το κόστος 
εφαρµογής του σχήµατος. 

Επαναλαµβάνοντας τα ίδια βήµατα για κάθε νέο σχήµα, υπολογίζεται η απόδοση του 
καθενός µε βάση µια σειρά δεικτών που έχουν να κάνουν µε το περιβάλλον και τους 
υδατικούς πόρους, την αποδοτικότητα του σχήµατος στην κάλυψη του ελλείµµατος και 
το βαθµό ανάκτησης του κόστους. Οι δείκτες µπορούν να λάβουν διαφορετικά βάρη και 
επίσης να ορισθεί η ελάχιστη και µέγιστη επιθυµητή τιµή αυτών. Τα βάρη των δεικτών 
καθορίζουν επίσης, ποιος τοµέας, το περιβάλλον, η κάλυψη της ζήτησης ή το κόστος, 
είναι σηµαντικότερα για τον εκάστοτε αποφασίζοντα (decision maker).  



 37

 
Εικόνα 3. Αξιολόγηση 

Για τον υπολογισµό της τελικής βαθµολογίας των σχηµάτων λαµβάνεται υπόψη για 
κάθε δείκτη η αξιοπιστία του συστήµατος, η αντοχή καθώς και η σχετική ευαισθησία 
σχετικά µε την τιµή τους, τον βαθµό και τη διάρκειά τους. Το σχήµα µε τη µεγαλύτερη 
βαθµολογία είναι αυτό που θεωρείται το καλύτερο για την συγκεκριµένη περίπτωση.  

Αναλυτική περιγραφή της χρήσης του Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων 
παρουσιάζεται στο Παράρτηµα ΙΙ [WaterStrategyman Webpage, 2003]. 

4.3.2 Απαιτούµενα ∆εδοµένα για τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 

Τα Σχέδια ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων συνίστανται από µια σειρά επεµβάσεων 
στους τέσσερις τοµείς εφαρµογής που προαναφέρθηκαν (Πίνακας 3) και αναλύονται 
στις παραγράφους που ακολουθούν. 

4.3.2.1 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες κάθε περιοχής έχουν να κάνουν µε τη επιλογή του 
οικονοµικού τοµέα στον οποίο δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα. Η ανάπτυξη αυτή 
σχετίζεται µε τον χαρακτήρα της περιοχής ή µε το µοντέλο ανάπτυξης που πιστεύεται 
ότι θα ήταν προτιµότερο να ακολουθηθεί στο µέλλον (Πίνακας 5). 

Πίνακας 5. Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Τουρισµός 
Γεωργία 
Βιοµηχανία 
Εµπόριο 



 38

4.3.2.2 Ενίσχυση Παροχής 

Η ενίσχυση της παρεχόµενης ποσότητας νερού γίνεται µέσω της ανάπτυξης των 
υποδοµών µιας περιοχής και µε την υιοθέτηση µη συµβατικών ή νέων µεθόδων 
προσφοράς νερού (Πίνακας 6). 

Πίνακας 6. Ενίσχυση Παροχής 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αφαλάτωση Προσφορά νερού από αφαλατωµένο  
αλµυρό (θαλάσσιο) ή υφάλµυρο νερό. 

• Παράµετροι σχεδιασµού: 
o Τύπος αφαλάτωσης 
o Μέθοδος αφαλάτωσης 
o ∆υναµικότητα 
o Έτος κατασκευής 

• Στοιχεία Κόστους: 
o Κόστος κατασκευής 
o Χρόνος ζωής 
o Λειτουργικά κόστη 
o Κατανάλωση ενέργειας 

• Χωροθέτηση και σύνδεση: 
o Απόσταση από την πηγή 
o Απόσταση από τον  

κόµβο ζήτησης 
o Σύνδεση µε οικισµούς 
o Προτεραιότητα παροχής 

∆εξαµενές δικτύων 
Κατασκευή νέων δεξαµενών για την  
αύξηση του αποθηκευµένου νερού στα  
δίκτυα διανοµής. 

• Παράµετροι σχεδιασµού: 
o Χωρητικότητα 
o Έτος κατασκευής 

• Στοιχεία Κόστους: 
o Κόστος κατασκευής 
o Χρόνος ζωής 
o Λειτουργικά κόστη 

• Χωροθέτηση και σύνδεση: 
o Απόσταση από τον  

κόµβο ζήτησης 
o Σύνδεση µε οικισµούς 
o Προτεραιότητα παροχής 

Λιµνοδεξαµενές / 
Μικρά Φράγµατα 

Αποθήκευση των επιφανειακών απορροών 
για αρδευτική ή υδρευτική χρήση τους  
άνυδρους µήνες. 

• Παράµετροι σχεδιασµού: 
o Τύπος 
o Στεγάνωση 
o Χωρητικότητα 
o Έτος κατασκευής 
o Χαρακτηριστικά  

ταχυδιυλιστηρίου 
• Στοιχεία Κόστους: 

o Κόστος κατασκευής 
o Χρόνος ζωής 
o Λειτουργικά κόστη 
o Κατανάλωση ενέργειας 

• Χωροθέτηση και σύνδεση: 
o Απόσταση από τον  

κόµβο ζήτησης 
o Σύνδεση µε οικισµούς 
o Προτεραιότητα παροχής 

Γεωτρήσεις Εκµετάλλευση των υπόγειων νερών. 

• Παράµετροι σχεδιασµού: 
o Τύπος αντλίας 
o ∆υναµικότητα 
o Βάθος 
o Έτος κατασκευής 
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ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
• Στοιχεία Κόστους: 

o Κόστος κατασκευής 
o Χρόνος ζωής 
o Λειτουργικά κόστη 
o Κατανάλωση ενέργειας 

• Χωροθέτηση και σύνδεση: 
o Απόσταση από το δίκτυο 
o Απόσταση από τον  

κόµβο ζήτησης 
o Σύνδεση µε οικισµό 
o Προτεραιότητας παροχής 

Επαναχρησιµοποίηση 
Επαναχρησιµοποίηση νερού για άρδευση 
κατόπιν επεξεργασίας στις µονάδες 
βιολογικού καθαρισµού. 

• Παράµετροι σχεδιασµού: 
o Τύπος µονάδας 
o Έτος εφαρµογής 
o Τιµή αποβλήτων 
o ∆ιεργασία επεξεργασίας 

• Χωροθέτηση και σύνδεση: 
o Απόσταση από τον  

κόµβο ζήτησης 
o Σύνδεση µε θέση άρδευσης
o Προτεραιότητας παροχής 

Μεταφορά νερού Μεταφορά νερού µε υδροφόρα πλοία. 

• Ποσότητα και Κόστος: 
o Μέγιστη ποσότητα 
o Χρόνος εφαρµογής 
o Κόστος κατασκευής  

υποδοµών 
o Κόστος µεταφερόµενου  

νερού 
• Χωροθέτηση και σύνδεση: 

o Απόσταση από τα  
όρια της περιοχής 

o Απόσταση από τον  
κόµβο ζήτησης 

o Σύνδεση µε οικισµό 
o Προτεραιότητας παροχής 

4.3.2.3 Μείωση Ζήτησης 

Τα µέτρα για την µείωση της ζήτησης περιλαµβάνουν επεµβάσεις τόσο από τη µεριά 
των καταναλωτών όσο και από τους διαχειριστικούς φορείς (Πίνακας 7). 

Πίνακας 7. Μείωση Ζήτησης 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Βελτίωση 
δικτύων για 
µείωση των 
απωλειών 

Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση των  
υπαρχόντων εσωτερικών και εξωτερικών 
δικτύων. 

• Παράµετροι σχεδιασµού: 
o Εσωτερικό δίκτυο 
o Εξωτερικό δίκτυο 
o Έτος εφαρµογής 

• Στοιχεία Κόστους: 
o Κόστος κατασκευής 

• Χωροθέτηση: 
o Οικισµοί 
o Απώλειες µε το υπάρχον δίκτυο 
o Απώλειες µε το νέο δίκτυο 
o Προτεραιότητα παροχής 

Οικονοµία 
στον οικιακό 

Απόπειρα µείωση καταναλισκόµενου  
νερού για οικιακή και τουριστική χρήση. • Τοµέας - Στόχος: 
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ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
τοµέα o Οικιακός τοµέας 

o Τουριστικός τοµέας 
• Λεπτοµέρειες: 

o Έτος εφαρµογής 
o Ποσοστό µείωσης 

• Χωροθέτηση: 
o Οικισµοί 
o Μόνιµος πληθυσµός 
o Ηµερήσια κατανάλωση ανά άτοµο

Ποσόστωση 
Θέσπιση ανώτερου ορίου κατανάλωσης 
νερού ή όριο διατιθέµενης ποσότητας σε
συγκεκριµένη χρήση . 

• Επιλογή: 
o Οικιακή και τουριστική χρήση 
o Άρδευση 
o Όριο διατιθέµενης ποσότητας  

σε σχέση µε τη ζήτηση  
του προηγούµενου έτους 

o Έτος εφαρµογής 
o Περίοδος εφαρµογής 

• Χωροθέτηση: 
o Οικισµοί 

Αλλαγή 
µεθόδων 
άρδευσης 

Εφαρµογή µεθόδων άρδευσης µε  
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. 

• Επιλογή: 
o Μέθοδος 
o Αποτελεσµατικότητα 
o Έτος εφαρµογής 

• Στοιχεία Κόστους: 
o Κόστος ανά m2 

• Χωροθέτηση: 
o Θέση άρδευσης 
o Παρούσα µέθοδος 
o Νέα µέθοδος 
o Ποσοστό αρδευόµενης έκτασης 

Αλλαγή 
βιοµηχανικών 
διεργασιών 

Αντικατάσταση υδροβόρων διεργασιών 
µε νέες µε µικρότερη απαίτηση σε νερό. 

• Παράµετροι σχεδιασµού: 
o Υπάρχουσα διεργασία 
o Νέα διεργασία 
o Κόστος εφαρµογής 

Αλλαγή 
τύπου 
καλλιεργειών 

Αλλαγή καλλιεργούµενων ειδών µε άλλα 
µε µικρότερες απαιτήσεις σε νερό.. 

• Παράµετροι σχεδιασµού: 
o Είδος προς αντικατάσταση 
o Νέο είδος 
o Έτος αντικατάστασης 

• Χωροθέτηση: 
o Θέση άρδευσης 
o Ποσοστό αντικατάστασης 

4.3.2.4 Θέσπιση Πολιτικών 

Η θέσπιση πολιτικών λειτουργεί ενισχυτικά στα µέτρα που προαναφέρθηκαν και οδηγεί 
κυρίως στη µείωση της ζήτησης, όπως για παράδειγµα οι πολιτικές τιµολόγησης των 
υπηρεσιών νερού. 
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4.4 Παρουσίαση Μελέτης Περίπτωσης: Πάρος 

4.4.1 Ιστορική Αναδροµή 

Η Πάρος κατοικήθηκε για πρώτη φορά το 4000 π.Χ., στη διάρκεια της νεότερης 
νεολιθικής περιόδου. Σύµφωνα µε τη µυθολογία, ο πρώτος έποικος στο νησί ήταν ο 
Κρήτης Αλκαίος, ο οποίος έχτισε την πρώτη πόλη στο σηµείο που βρίσκεται σήµερα η 
Παροικιά. Οι Κρήτες σύντοµα ανακάλυψαν ότι η Πάρος διέθετε ασφαλή λιµάνια και η 
γεωγραφική της θέση στο κέντρο των Κυκλάδων ήταν µεγάλης στρατηγικής σηµασίας. 
Η ασφάλεια των λιµανιών της και οι εύφορες πεδιάδες της ήταν οι λόγοι για τους 
οποίους οι κρήτες του Μίνωα τη χρησιµοποίησαν ως ναύσταθµο για τη µεγάλη ναυτική 
τους δύναµη [∆ΟΜΗ]. 

Όταν κατέφθασαν οι Ίωνες στο νησί γύρω στο 1100 π.Χ. η Πάρος βρισκόταν ακόµα 
στα χέρια των Κρητών. Μετά από αρχικές ήττες, οι Ίωνες τελικά κατάφεραν να 
κατακτήσουν το νησί και να καταστρέψουν τον Κρητικό πολιτισµό. 

Λίγο αργότερα, γύρω στο 1000 π.Χ. κατέφτασαν οι Αρκάδες στο νησί µε αρχηγό τον 
Πάρο, από τον οποίο πήρε η Πάρος το όνοµά της. Οι Αρκάδες συνεργάστηκαν µαζί µε 
τους Ίωνες και έτσι δηµιουργήθηκε µια έξυπνη στρατηγική, που οδήγησε στην 
ανάπτυξη της γεωργίας στο νησί και την εξάπλωση του πολιτισµού του ως την 
γειτονική Αντίπαρο, που τότε ονοµαζόταν Ωλίαρος. 

Όταν άρχισε η ανάπτυξη του εµπορίου µεταξύ των κατοίκων της Πάρου και των 
Φοινίκων, η Πάρος εξελίχθηκε σε µια µεγάλη ναυτική δύναµη, η οποία τον 8ο αι. π.Χ. 
ήλεγχε τις θαλάσσιες επικοινωνίες στο Αιγαίο, στον Βορρά, αλλά και κατά µήκος των 
ακτών της Θράκης. Το νησί άρχισε να αποκτά αποικίες και γύρω στο 708 π.Χ. ένα 
τµήµα Πάριων αποίκισε το νησί Θάσο. Τον 6ο αι. π.Χ. η γειτονική Νάξος πήρε από τη 
Πάρο τη σκυτάλη της κεντρικής δύναµης στο Αιγαίο. 

Κατά τη διάρκεια των Περσικών Πολέµων τµήµα του πάριου στρατού συµπολέµησε µε 
τους Πέρσες. O Αθηναϊκός στόλος, υπό την ηγεσία του Θεµιστοκλή, εξανάγκασε τους 
Πάριους να παραδοθούν. Έτσι το νησί έγινε αναγκαστικά σύµµαχος της Αθήνας. Το 
338 π.Χ. η Πάρος πέρασε στην κυριαρχία των Μακεδόνων και, µετά το θάνατο του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, ανήκε για πολλά χρόνια στους Πτολεµαίους.  

Μεταξύ του 1207 και 1389 το νησί περιήλθε στην εξουσία των Ενετών, υπό τον Μάρκο 
Σανούδο και ανήκε στο δουκάτο της Νάξου. Αυτή τη περίοδο χτίστηκε η 
Εκατονταπυλιανή από την Αγία Ελένη. Τα επόµενα χρόνια το νησί ήταν υπό τη 
κυριαρχία των Φράγκων και των Τούρκων. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας αυτής 
περιόδου η Πάρος κατάφερε να ξεφύγει από τη βαριά φορολογία των Τούρκων και να 
πληρώνει λιγότερους φόρους. Το νησί υπέφερε σηµαντικά από τους Τουρκοενετικούς 
πολέµους (1644-1669 και 1684-1699), όπως επίσης και από επιδροµές πειρατών. Τον 
17ο αι. η Νάουσα ήταν ένα από τα µεγαλύτερα πειρατικά κέντρα της περιοχής. Κατά τη 
διάρκεια του Ρωσσοτουρκικού πολέµου 1770-1777, η Πάρος περιήλθε στους Ρώσους, 
οι οποίοι την χρησιµοποίησαν ως ναύσταθµο για το στόλο τους. 
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Μετά την Επανάσταση του 1821 η Πάρος απελευθερώθηκε, ενσωµατώθηκε στο 
Ελληνικό Κράτος και άρχισε να αναπτύσσεται µαζί µε την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην 
περιγραφή του Γάλλου πρόξενου στη Σύρο, Ernest Ledhuy, αναφέρεται ότι η Πάρος το 
1835 είχε πληθυσµό 5,076 κατοίκων. Από αυτούς 40 ήταν γαιοκτήµονες, 400 
καλλιεργητές, 100 βοσκοί, 200 έµποροι και 40 ναυτικοί στα 15 πλοία του νησιού. 
Υπήρχαν 40 ιερείς και τα 150 παιδιά µάθαιναν γράµµατα µε την αλληλοδιδακτική 
µέθοδο. Τα σχολεία της Πάρου ήταν υποτυπώδη και η µόνη σχολή που λειτουργούσε 
στον νησί βρισκόταν στη Νάουσα.  

Κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο η Πάρος και η Αντίπαρος είχαν σηµαντική 
αντιστασιακή δράση. Η συµµαχική βάση υποβρυχίων οργανώθηκε στην Αντίπαρο από 
Έλληνες και Άγγλους. Σκοπός της ήταν η φυγάδευση προς την Μέση Ανατολή, Άγγλων 
και Ελλήνων στρατιωτών. ∆υστυχώς η βάση αποκαλύφθηκε και οι περισσότεροι από 
τους αναµειγµένους εκτελέστηκαν ή φυλακίστηκαν από τους Ιταλούς.  

Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο οι ντόπιοι συνέχισαν την ενασχόλησή τους µε τη 
γεωργία και την αλιεία. Μεταξύ του 1950 και 1965 παρατηρήθηκε µεγάλο κύµα 
εσωτερικής µετανάστευσης προς την ηπειρωτική χώρα µε αποτέλεσµα τη σηµαντική 
µείωση του πληθυσµού. Η ανάπτυξη του τουρισµού και η συνακόλουθη ανάπτυξη του 
νησιού ξεκίνησε µε αργούς ρυθµούς στις αρχές του 1960 µετά από πολλά χρόνια 
παρακµής. Το 1970 συνεχίστηκε η αντιστροφή αυτής της κατάστασης λόγω του 
τουρισµού που αναπτύχθηκε ραγδαία στη δεκαετία του 1980, φέρνοντας αλλαγές στον 
παραδοσιακό τρόπο ζωής.  

Σήµερα η Πάρος είναι ένας από τους πιο δηµοφιλείς τουριστικούς προορισµούς στο 
σύµπλεγµα των Κυκλάδων και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο εποχιακός 
πληθυσµός είναι περίπου τρεις φορές µεγαλύτερος από τον µόνιµο πληθυσµό του 
νησιού (από 10,000 σε 30,000 ή 35,000) και µπορεί να φτάσει µέχρι και δέκα φορές 
περισσότερο στην αιχµή της θερινής περιόδου. 

4.4.2 Υφιστάµενη Κατάσταση 

4.4.2.1 Στοιχεία Φυσικού Περιβάλλοντος 

4.4.2.1.1 Γεωµορφολογία και Γεωλογία 

Το νησί της Πάρου (Χάρτης 1) βρίσκεται στο κέντρο του συµπλέγµατος των 
Κυκλάδων. Έχει έκταση 195 km2 και ελλειψοειδές σχήµα. Το µέγιστο υψόµετρο του 
νησιού είναι τα 771 m. Οι ακτές του έχουν µήκος 120 km και ενώ στο σύνολό τους 
είναι απότοµες και βραχώδεις, διακόπτονται από κολπίσκους µε αµµώδεις παραλίες. 
Υπάρχουν δύο σηµαντικοί µεγάλοι κόλποι, της Παροικιάς στα δυτικά και της Νάουσας 
στα βόρεια του νησιού. Το έδαφος είναι ηµιορεινό και ως επί το πλείστον πετρώδες. Το 
υδρογραφικό δίκτυο αποτελείται κυρίως από χείµαρρους. 
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Χάρτης 1. Νήσος Πάρος 

Γεωλογικώς, η Πάρος ανήκει στην γεωτεκτονική ζώνη της Αττικοκυκλαδικής Μάζας, 
που εκτείνεται από την Ν. Εύβοια και την Αττική µέχρι τη Σάµο και την Ικαρία και 
περιλαµβάνει µεταµορφωµένα και αµεταµόρφωτα πετρώµατα [Μπεζές, 1996]. 
Εµφανίζονται τρεις στρωµατογραφικές – τεκτονικές ενότητες και νεογενή και 
τεταρτογενή πετρώµατα. Από τα παλαιότερα στα νεότερα, διακρίνονται: 

 Η ενότητα των γνευσίων που σχηµατίζουν το µεταµορφωµένο υπόβαθρο του 
νησιού. Στην κεντρική Πάρο καλύπτονται από την αµφιβολιτική σειρά, ενώ στη 
βόρεια από τα µάρµαρα της ενότητας του ∆ρυού. 

 Η ενότητα των αµφιβολιτών και των κατώτερων µαρµάρων, που χωρίζεται σε 
δύο υποενότητες. Η κατώτερη παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία µορφών, από 
καθαρό αµφιβολίτη χωρίς ασβεστίτη, µέχρι καθαρό µάρµαρο µε φακούς 
αµφιβολίτη και η ανώτερη περιλαµβάνει λευκά µάρµαρα µε ενστρώσεις 
πυριτικών και δολοµιτικών οριζόντων. Από τους ορίζοντες αυτούς εξορύσσεται 
το µάρµαρο της Πάρου. 

 Η ενότητα του ∆ρυού, που αποτελεί ένα τεκτονικό σύνολο δύο οριζόντων. Ο 
ορίζοντας του ∆ρυού, µε µεταµορφωµένα οφιολιθικά και ασβεστολιθικά 
πετρώµατα που βρίσκεται επωθηµένος επάνω στις δύο προηγούµενες ενότητες 
και ο ορίζοντας των Μαρµάρων που αποτελεί τον ανώτερο στρωµατογραφικό 
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ορίζοντα της Πάρου και περιλαµβάνει οφιόλιθους, κρητιδικούς ασβεστόλιθους 
και µόλασσα. 

Τα νεώτερα ιζήµατα αντιστοιχούν σε θαλάσσιο τραβερτίνη και στη βάση τους έχουν 
στρώµατα ηφαιστειακών τόφων. 

4.4.2.1.2 Κλιµατικά Χαρακτηριστικά 

Το κλίµα στην Πάρο χαρακτηρίζεται ως θαλάσσιο µεσογειακό, µε ήπιους χειµώνες, 
δροσερά καλοκαίρια, υψηλή υγρασία αέρα και ισχυρούς ανέµους [Ε.Μ.Π., 2002]. Η 
µέση ετήσια θερµοκρασία είναι 18.4 °C, µε ψυχρότερο µήνα τον Ιανουάριο µε 11.5 °C 
και θερµότερους τον Ιούλιο και τον Αύγουστο µε 25.5 °C. Το µέσο ύψος βροχής είναι 
474.4 mm, µε ελάχιστη τιµή 0.3 mm τον Ιούλιο και µέγιστη τιµή 100.2 mm τον 
Ιανουάριο. Η µέση τιµή της σχετικής υγρασίας είναι 76% και η µέση ταχύτητα του 
ανέµου είναι περίπου 3.4 m/sec µε επικρατούσα διεύθυνση βόρεια. Ο Πίνακας 8 
παρουσιάζει τις µέσες µηνιαίες τιµές των κλιµατικών µεγεθών που προαναφέρθηκαν, 
όπως καταγράφτηκαν στο Μετεωρολογικό Σταθµό της Πάρου την περίοδο 1946 – 1972 
[Ε.Μ.Υ.]. 

Πίνακας 8. Κλιµατικά Στοιχεία Μ.Σ. Πάρου 

ΜΗΝΑΣ 
ΜΕΣΗ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
(°C) 

ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ 
ΒΡΟΧΗΣ (mm) 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

ΜΕΣΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΑΝΕΜΟΥ 

(m/sec) 
Ιανουάριος 11.5 100.2 79 4.4 
Φεβρουάριος 12.1 57.5 78 5.0 
Μάρτιος 13.1 66.5 77 4.2 
Απρίλιος 16.4 22.1 74 3.4 
Μάιος 20.3 9.8 73 2.1 
Ιούνιος 24.0 4.5 72 2.4 
Ιούλιος 25.5 0.3 72 2.8 
Αύγουστος 25.5 0.6 71 3.0 
Σεπτέµβριος 22.9 7.2 74 3.0 
Οκτώβριος 19.1 46.0 78 3.2 
Νοέµβριος 16.5 60.5 79 3.2 
∆εκέµβριος 13.5 99.2 80 4.4 
Έτος 18.4 474.4 76 3.4 

Το Σχήµα 2 απεικονίζει την ετήσια µεταβολή των κλιµατικών µεγεθών, όπου 
παρατηρείται µεγάλη διακύµανση του ύψους βροχής, µέγεθος το οποίο επηρεάζει 
σηµαντικά την φυσικά προσφερόµενη ποσότητα νερού. 
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Σχήµα 2. Ετήσια ∆ιακύµανση Κλιµατικών Μεγεθών 

4.4.2.1.3 Υδρολογία 

Το νησί της Πάρου παρουσιάζει σχετικά µεγάλη υδροφορία σε σύγκριση µε άλλα νησιά 
των Κυκλάδων. Περιλαµβάνει ένα σηµαντικό αριθµό χειµάρρων και κάποιοι από 
αυτούς έχουν ετήσια ροή. Οι πιο ευνοηµένες περιοχές είναι αυτές της Νάουσας και του 
∆ρυού, ακολουθούν οι περιοχές Μαρµάρων, Προδρόµου και Μάρπησσας, ενώ η δυτική 
πλευρά του νησιού παρουσιάζεται υδρολογικά φτωχότερη. 

Το υδρολογικό ισοζύγιο του νησιού εκτιµάται µε βάση τον ετήσιο όγκο των 
κατακρηµνισµάτων, της επιφανειακής απορροής, της εξατµισιδιαπνοής και της 
κατείσδυσης. Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει τις τιµές των υδρολογικών παραµέτρων που 
προαναφέρθηκαν. 

Πίνακας 9. Υδρολογικό Ισοζύγιο (Πηγή: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, 1994) 

Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ (106 m3/yr) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (%) 
Επιφανειακή Απορροή (R) 9.6 12.00 
Εξατµισιδιαπνοή (E) 53.4 66.40 
Κατείσδυση (I) 17.4 21.60 
Κατακρηµνίσµατα (P) 80.4 100.00 

Το υδρολογικό ισοζύγιο των καρστικών συστηµάτων µε βάση τα χαρακτηριστικά της 
πηγής της Νάουσας, παρουσιάζει ο Πίνακας 10. 

Πίνακας 10. Υδρολογικό Ισοζύγιο Καρστικών Σχηµατισµών (Πηγή: Μπεζές, 1996) 

Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΝΕΡΟ (mm /yr) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (%) 
Επιφανειακή Απορροή (R) 0 0.00 
Εξατµισιδιαπνοή (E) 368.43 84.97 
Κατείσδυση (I) 76.93 17.74 
Κατακρηµνίσµατα (P) 433.57 100.00 
Αποθέµατα -11.79 -2.71 
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Οι τιµές των συντελεστών έχουν προκύψει από σειρά µελετών [Μπεζές, 1996; 
Μαρακαντωνάτος, 2000; Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, 1994]. 

4.4.2.1.4 Υδρογεωλογία 

Ο σηµαντικότερος υδροφόρος σχηµατισµός του νησιού αντιστοιχεί στα µάρµαρα της 
ενότητας των µαρµάρων – αµφιβολιτών, που εµφανίζονται στο κέντρο του νησιού και 
είναι µέτρια καρστικοποιηµένα, πιθανόν, λόγω του χαµηλού ύψους βροχής. Ο δεύτερος 
σηµαντικός καρστικός σχηµατισµός είναι τα λευκοκίτρινα, µικροκρυσταλλικά µάρµαρα 
της βάσης της ενότητας του ∆ρυού, που είναι έντονα τεκτονισµένα και έχουν µικρό 
σχετικά πάχος. Ένας τρίτος υδροφόρος σχηµατισµός είναι οι προσχωσιγενείς αποθέσεις 
στις χαµηλές παράκτιες περιοχές, αλλά λόγω γειτνίασης µε τη θάλασσα είναι συνήθως 
υφάλµυροι. Οι κρητιδικοί και οι µαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, αν και είναι υδροφόροι, δεν 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον λόγω µικρής εξάπλωσης. 

Στο νησί παρατηρούνται έξι υδρογεωλογικές λεκάνες [Μπεζές, 1996] (Χάρτης 2): 

Η υδρογεωλογική λεκάνη Νάουσας – Ξηροπόταµου – Κώστου περιλαµβάνει 
υδροφορείς γλυκού και υφάλµυρου νερού. Ο υδροφορέας του Ξηροποτάµου έχει νερό 
καλύτερης ποιότητας από τους υδροφορείς της Νάουσας και του Κώστου. Ο 
υδροφορέας της Νάουσας, που εκφορτίζεται από την πηγή της Νάουσας, είναι ελαφρώς 
υφάλµυρος και το νερό είναι κατάλληλο µόνο για άρδευση. Επικοινωνεί µε τον 
υδροφόρο ορίζοντα του Κώστου, κάνοντας δυνατή µια µελλοντική εκµετάλλευση. 

Η υδρογεωλογική λεκάνη Μαραθίου – Παροικιάς αντιστοιχεί στο ανώτερο τµήµα της 
λεκάνης του Ξηροπόταµου και περιέχει µικρούς υδροφόρους ορίζοντες, αλλά µε νερό 
καλής ποιότητας. 

Η υδρογεωλογική λεκάνη Προδρόµου – Τούρλου – ∆ρυού αποφορτίζεται κυρίως από 
την πηγή του ∆ρυού, όπως προκύπτει από τη µείωση της στάθµης των γεωτρήσεων από 
βορρά προς νότο. Η ποιότητα του νερού της πηγής δεν επηρεάζεται καθόλου από τη 
θάλασσα. Με βάση το υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης, παρατηρείται ότι υπάρχουν 
περιθώρια περαιτέρω εκµετάλλευσης. 
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Χάρτης 2. Υδρογεωλογικές Λεκάνες 

Η υδρογεωλογική λεκάνη Αγκαιριάς – Καµαρίου – Ανεράτζας πιθανόν να εκφορτίζεται 
υπογείως προς τις γειτονικές λεκάνες και προς τη θάλασσα σύµφωνα µε τους 
υδρογεωλόγους, εφόσον δεν υπάρχει φανερή επιφανειακή εκφόρτιση. Το νερό των 
γεωτρήσεων είναι πολύ καλής ποιότητας. 

Η υδρογεωλογική λεκάνη Ψυχοπιανών – Μάγγανου – Αλυκής αποτελείται από 
υπολεκάνες που σχηµατίζονται µέσα στα µάρµαρα του ∆ρυού. Η υπολεκάνη των 
Ψυχοπιανών εκφορτίζεται µερικώς από την οµώνυµη πηγή. Η υπολεκάνη του 
Μάγγανου έχει υφάλµυρο νερό λόγω υπεράντλησης και πολύ χαµηλής στάθµης σε 
σχέση µε τη στάθµη της θάλασσας. Η τρίτη υπολεκάνη, που σχηµατίζεται προς την 
Αλυκή, εκφορτίζεται από µικροπηγές και πηγάδια. 

Η υδρογεωλογική λεκάνη Άσπρου Χωριού βρίσκεται σχεδόν στο επίπεδο της 
επιφάνειας της θάλασσας και έχει ανοιχτή επικοινωνία µε αυτή µε αποτέλεσµα οι 
κατασκευασθείσες γεωτρήσεις να είναι έντονα υφάλµυρες. 



 48

4.4.2.2 Οικονοµικά και Τεχνικά Στοιχεία 

4.4.2.2.1 Τοµείς Απασχόλησης 

Στην Πάρο κυριαρχεί ο τριτογενής τοµέας απασχόλησης µε ποσοστό 45.6%, ακολουθεί 
ο δευτερογενής τοµέας µε 29.5% και ο πρωτογενής µε 19.6%. Ο ενεργός πληθυσµός 
του νησιού αποτελεί το 46.6% ενώ το ποσοστό των απασχολούµενων κατοίκων φθάνει 
το 96.7%. [Ε.Μ.Π., 2000] 

Η αλιεία αποτελεί τον σηµαντικότερο κλάδο του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής, αφού 
η Πάρος κατέχει την πρώτη θέση στις Κυκλάδες σε αλιευτικό στόλο και σύνολο 
αλιευµάτων. Το βασικό αλιευτικό κέντρο του νησιού είναι η Νάουσα και ακολουθούν η 
Μάρπησσα, η Παροικιά, ο Αρχίλοχος και η Αγκαιριά. 

Η αγροτική δραστηριότητα εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας και στα 
χωριά. Στο νησί υπάρχουν λίγες αµιγείς γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Η πλειοψηφία των 
αγροτών και κτηνοτρόφων ασχολούνται παράλληλα και µε τον τουρισµό. Αν και για 
αρκετά χρόνια η ενασχόληση µε τη γεωργία έφθινε µε παράλληλη έξαρση του 
τουρισµού, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια στροφή προς τη γεωργία τόσο λόγω 
της κρίσης στον τουρισµό, όσο και λόγω της εγκατάστασης των µεταναστών στο νησί, 
οι οποίοι κατέλαβαν τις θέσεις εργασίας στις κατασκευές και έσπρωξαν κάποια µερίδα 
του πληθυσµού που απασχολούνταν σε αυτόν τον τοµέα κατά τη διάρκεια του χειµώνα 
να επιστρέψει στη γεωργία. Παρόλα αυτά όµως δεν υπάρχουν εντατικές και 
οργανωµένες µονάδες, γιατί οι οικογένειες έχουν αστικοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό και 
δεν αντιµετωπίζουν την γεωργία ή την κτηνοτροφία σαν βασική επαγγελµατική 
δραστηριότητα [Αγροτικός Συνεταιρισµός Πάρου]. 

Η Πάρος και η Αντίπαρος έχουν συνολικά 234.000 στρέµµατα καλλιεργήσιµων 
εκτάσεων, από τα οποία καλλιεργείται το 28,6%, δηλαδή 66.000 στρέµµατα. Οι 
βοσκότοποι είναι 88.000 στρέµµατα ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν άγονες εκτάσεις. Πιο 
συγκεκριµένα, οι καλλιέργειες αποτελούνται από:  

 Σιτηρά: 22.000 – 25.000 στρέµµατα 

 Ψυχανθή: 10.000 – 12.000 στρέµµατα 

 Κηπευτικά: 3.000 – 4.000 στρέµµατα 

 Αµπέλια: 6.500 στρέµµατα 

 Ελαιόδεντρα: 10.000 – 12.000 στρέµµατα 

 Λοιπά Οπωροφόρα: 3.000 – 4.000 στρέµµατα 

Από αυτά τα σιτηρά καταναλώνονται στο νησί και στις Κυκλάδες, τα ψυχανθή 
χρησιµοποιούνται για την τοπική κτηνοτροφία, τα κηπευτικά για ιδιωτική κατανάλωση, 
τα αµπέλια λόγω σηµαντικής παραγωγής εξάγονται και η παραγωγή των ελαιοδέντρων 
(250 – 300 tn/έτος) προορίζεται µόνο για τοπική κατανάλωση. 

Όσον αφορά τα αµπέλια, που αποτελούν το σηµαντικότερο προϊόν του νησιού, η 
παραγωγή φτάνει τους 2500 tn ετησίως µε στρεµµατική απόδοση περίπου 400 – 500 kg. 
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Από αυτά περίπου 700 – 1000 tn καταναλώνονται από τους ίδιους τους παραγωγούς, 
ενώ τα υπόλοιπα πηγαίνουν στα δύο οινοποιεία του νησιού, από όπου προορίζονται σε 
για την τοπική αγορά αλλά και για µεγάλα οινοποιεία της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το 
κρασί της Πάρου είναι προϊόν ονοµασίας προέλευσης και επιδοτείται µε € 50 ανά 
στρέµµα αµπελιών. 

Η κτηνοτροφία δεν παρουσιάζει εντατική µορφή. Ο µεγαλύτερος αριθµός ζώων που 
παρατηρείται ανά παραγωγό είναι περίπου 20 ζώα. Πιο συγκεκριµένα, η κτηνοτροφική 
δραστηριότητα στο νησί συνίσταται από: 

 Βοοειδή: 300 παραγωγοί µε 2,200 ενήλικα θηλυκά.  

 Αιγοπρόβατα: 400 παραγωγοί µε 7,500 – 8,000 ενήλικα θηλυκά. 

 Ορνιθοειδή: 10,000 πτηνά. 

 Χοίροι για ιδία χρήση. 

Η παραγωγή σε γάλα είναι 3.000 – 3.500 tn/ηµέρα και τα βασικά κτηνοτροφικά 
προϊόντα είναι τα τυροκοµικά, από τα οποία το 70% της παραγωγής καταναλώνεται 
στην ντόπια αγορά και το 30% εξάγεται στην ηπειρωτική χώρα. Μετά τη ίδρυση του 
τοπικού τυροκοµείου γίνονται προσπάθειες για χαρακτηρισµό των τυροκοµικών 
προϊόντων ως προϊόντα ονοµασίας προέλευσης. 

4.4.2.2.2 Τεχνικές Υποδοµές 

Η Πάρος είναι αυτόνοµη ως προς την ηλεκτροδότησή της από την παραγωγή του 
θερµοηλεκτρικού σταθµού στα ανατολικά της Νάουσας [Ε.Μ.Π., 2002]. Η ισχύς του 
σταθµού είναι 27 MW και εξυπηρετεί και τις ανάγκες των νησιών Αντιπάρου, Νάξου, 
Ίου και των Κουφονησίων. 

Το οδικό δίκτυο της Πάρου αποτελείται από το κυρίως δίκτυο που συνδέει 
περιφερειακά όλο το νησί και τους κυριότερους οικισµούς µεταξύ τους και από το 
δευτερεύον δίκτυο που συνδέει µικρούς οικισµούς και παραλίες µε τον κύριο οδικό 
άξονα. 

Το λιµάνι του νησιού βρίσκεται στην Παροικιά. Το νησί συνδέεται ακτοπλοϊκά µε τα 
λιµάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχει σύνδεση και µε 
κάποια νησιά των Κυκλάδων, των ∆ωδεκανήσων και την Κρήτη. 

Στο νησί υπάρχει αεροδρόµιο, στη νοτιοδυτική πλευρά αλλά µπορεί να δεχτεί µόνο 
µικρά αεροσκάφη. 

4.4.2.3 ∆ηµογραφικά Στοιχεία 

Η Πάρος αποτελεί ενιαίο ∆ήµο που απαρτίζεται από εφτά ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα. Η 
οικιστική δοµή είναι µονοκεντρική µε συγκέντρωση του 45% των κατοίκων στην 
Παροικιά, όπου και συγκεντρώνονται όλες οι διοικητικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες του νησιού. Η Νάουσα, ο δεύτερος σηµαντικότερος οικισµός θεωρείται 
ανταγωνιστικός µόνο κατά την θερινή περίοδο. Οι υπόλοιποι οικισµοί του νησιού είναι 
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µικροί, αν και παρουσίασαν κάποια ανάπτυξη λόγω τουρισµού τα τελευταία χρόνια, 
µετά την µείωση που είχε ακολουθήσει τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο Πίνακας 11 
παρουσιάζει την εξέλιξη του πληθυσµού µε βάση τις απογραφές από το 1951 µέχρι το 
2001. [Ε.Σ.Υ.Ε., 2001] 

Πίνακας 11.Εξέλιξη Μόνιµου Πληθυσµού 

ΕΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
1951 9,022 
1961 7,830 
1971 7,314 
1981 7,881 
1991 9,591 
2001 12,853 

Ο µόνιµος απογεγραµµένος πληθυσµός που ζει σήµερα στην Πάρο υπολογίζεται σε 
12,783 κατοίκους. Ο Πίνακας 12 παρουσιάζει την κατανοµή του πληθυσµού ανά 
δηµοτικό διαµέρισµα. 

Πίνακας 12. Μόνιµος Απογεγραµµένος Πληθυσµός ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα (2001) 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
Αγκαιριάς 981 
Αρχιλόχου 910 
Κώστου 374 
Λευκών 765 
Μάρπησσας 984 
Ναούσης 3,027 
Πάρου 5,812 
Σύνολο ∆ήµου Πάρου 12,853 

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. 

Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει τη µηνιαία κατανοµή του συνολικού (µόνιµου και 
εποχιακού) πληθυσµού της Πάρου και το Σχήµα 3 τη µηνιαία διακύµανσή του. Οι τιµές 
αποτελούν εκτιµήσεις των τοπικών αρχών. 

Πίνακας 13. Μηνιαία Κατανοµή Μόνιµου και Εποχιακού Πληθυσµού 

ΜΗΝΕΣ 
ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ / 
ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Ιανουάριος 12,800 4,500 0 4,500 
Φεβρουάριος 12,800 4,500 0 4,500 
Μάρτιος 12,800 7,000 2,700 9,700 
Απρίλιος 12,800 7,000 16,200 23,200 
Μάιος 12,800 9,000 18,900 27,900 
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ΜΗΝΕΣ 
ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ / 
ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Ιούνιος 12,800 12,800 27,000 39,800 
Ιούλιος 12,800 12,800 40,500 53,300 
Αύγουστος 12,800 12,800 54,000 66,800 
Σεπτέµβριος 12,800 10,000 21,600 31,600 
Οκτώβριος 12,800 7,000 10,800 17,800 
Νοέµβριος 12,800 4,500 0 4,500 
∆εκέµβριος 12,800 4,500 0 4,500 

Ως παραθεριστές αναφέρονται οι κάτοχοι δεύτερης κατοικίας στο νησί ή οι 
φιλοξενούµενοι για κάποιο διάστηµα ή οι επισκέπτες του νησιού για λόγους εργασίας. 
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Σχήµα 3. Μηνιαία ∆ιακύµανση Πληθυσµού (2001) 

Η τουριστική περίοδος για τη Πάρο θεωρείται ότι διαρκεί από τα µέσα Μαΐου µέχρι τις 
αρχές Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια αυτής η πληρότητα των κλινών θεωρείται ότι 
κυµαίνεται µεταξύ 20-100% µε την αιχµή να παρατηρείται τον Αύγουστο. Τους 
υπόλοιπους µήνες η τουριστική κίνηση του νησιού είναι πολύ µικρή. 

4.4.2.4 ∆ιαχειριστικοί Φορείς 

4.4.2.4.1 ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου 

Η διαχείριση των υδατικών πόρων του νησιού είναι αρµοδιότητα της ∆ηµοτικής 
Υπηρεσίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου που ιδρύθηκε το 1999 και ξεκίνησε τη 
λειτουργία της το 2000. Οι αρµοδιότητές της αφορούν τη µελέτη, κατασκευή, επισκευή, 
επέκταση, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης 
και αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων, των γεωτρήσεων, των δεξαµενών, των 
αντλιοστασίων, των µονάδων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων και αποβλήτων 
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ολόκληρης της Πάρου. Επίσης εκδίδει και εισπράττει λογαριασµούς ύδρευσης και 
αποχέτευσης και συντάσσει και εφαρµόζει τον κανονισµό λειτουργίας των δικτύων. 

Η υπηρεσία είναι ανταποδοτικός οργανισµός κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν 
δηµιουργείται αποθεµατικό κεφάλαιο, γιατί απαγορεύεται λόγω καταστατικού. Σε 
περίπτωση που δηµιουργηθεί οφείλει να επενδυθεί σε τεχνικά έργα. Σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία η υπηρεσία µπορεί να προσθέσει ειδικό τέλος στο καταναλισκόµενο νερό 
της τάξης του 80% που θα χρησιµοποιείται για τεχνικά έργα. Στην περίπτωση της 
Πάρου τέτοιο τέλος δεν έχει επιβληθεί και έτσι τα τεχνικά έργα πραγµατοποιούνται 
µέσω αυτοχρηµατοδότησης ή µε δάνειο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Η Ύδρευση είναι ήδη ανταποδοτική και µπορεί να παραµείνει έτσι µε ετήσια αύξηση 
περίπου 40% στο σύνολο των χρήσεων, ενώ η Αποχέτευση δεν είναι ανταποδοτική και 
για να γίνει χρειάζεται αύξηση του τιµολογίου κατά 112% [∆.Ε.Υ.Α.Π, 2001]. 

Η ετήσια διαφοροποίηση του τιµολογίου πραγµατοποιείται µε υποβολή πρότασης της 
∆.Ε.Υ.Α.Π. στο διοικητικό συµβούλιο της υπηρεσίας και στο δηµοτικό συµβούλιο, η 
οποία εξετάζεται και εγκρίνεται από αυτά. Η αύξηση του τιµολογίου βασίζεται κυρίως 
στην αύξηση των εξόδων της ∆.Ε.Υ.Α.Π. και προκύπτει κατόπιν υπολογισµού αυτών, 
λαµβάνοντας υπόψη τις νέες συνδέσεις του έτους που πάγια δίνουν κάποια έσοδα. Η 
αύξηση δεν είναι ίδια για όλες τις κλίµακες κατανάλωσης και επηρεάζεται και από τις 
τάσεις που επικρατούν στην κάθε κατηγορία. Το τιµολόγιο για το έτος 2002 
παρουσιάζει ο Πίνακας 14. 

Πίνακας 14. Τιµολογιακή Πολιτική Έτους 2002 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΝΕΡΟΥ (m3) ΠΑΡΟΙΚΙΑ 

∆. ∆. ΝΑΟΥΣΑΣ 
∆. ∆. ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 
∆. ∆. ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 

∆. ∆. ΚΩΣΤΟΥ 
∆. ∆. ΛΕΥΚΩΝ 

∆. ∆. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 
0-5 ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν 
6-30 0.40 0.40 0.40 
31-50 0.75 0.60 0.55 
51-70 0.95 0.75 0.65 
71-100 1.45 0.90 0.75 
101-150 1.80 1.15 1.15 
151-200 2.20 1.60 1.60 
201-400 2.65 1.95 1.95 
401 και άνω 5.00 5.00 5.00 

Το πρόβληµα που αντιµετωπίζεται στην Πάρο, όσον αφορά την τιµολόγηση των 
υπηρεσιών, είναι ότι, παρόλο που το νησί αποτελεί ένα δήµο σύµφωνα µε το Σχέδιο 
Καποδίστρια, εξακολουθεί να υπάρχει διαφορετική χρέωση σε κάθε δηµοτικό 
διαµέρισµα. Έτσι, αν και απαραίτητη, κρίνεται πολύ δύσκολη η σύγκλιση σε ένα ενιαίο 
τιµολόγιο. 

Για τις υπηρεσίες Ύδρευσης η χρέωση γίνεται ανά κατηγορία και κλιµακώνεται µε 
βάση την καταναλισκόµενη ποσότητα. Η Αποχέτευση χρεώνεται ανάλογα µε την 
καταναλισκόµενη ποσότητα νερού ύδρευσης. Οι κατηγορίες χρήσεων 
διαφοροποιούνται ως προς το τέλος σύνδεσης για την ύδρευση και ανάλογα µε την 
επιφάνεια του ακινήτου για την αποχέτευση. Το πάγιο τέλος ύδρευσης και αποχέτευσης 
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είναι ίδιο για όλες τις κατηγορίες και τις χρήσεις αλλά υπάρχει πρόθεση 
διαφοροποίησής του ανάλογα µε την κατηγορία. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του συνόλου των πολιτών αποφασίστηκε η χρήση 
ξεχωριστού υδροµετρητή για την κάθε χρήση και κάθε υδρόµετρο ½ ίντσας να 
αντιστοιχεί σε 7 δωµάτια. Υπάρχει η πρόθεση η χρέωση των διαφορετικών υδροµέτρων 
να αντιστοιχεί στη συνολική κατανάλωση του συγκροτήµατος δωµατίων στην 
περίπτωση πολλών συνδέσεων σε ένα ακίνητο. Η αύξηση της χρέωσης των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και η επιβολή προστίµων υπερκατανάλωσης στοχεύει στην 
ώθηση των κατοίκων και επαγγελµατιών για µείωση της κατανάλωσης. Οι 
καταναλωτές αντιδρούν στις αυξήσεις και τους περιορισµούς γιατί πιστεύουν ότι 
εφόσον το νερό ήταν αρκετό µια χρονιά, θα ισχύσει το ίδιο και για την επόµενη, οπότε 
τα σχετικά µέτρα φαίνονται παράλογα. 

4.4.2.4.2 Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

Υπεύθυνος του γραφείου είναι ο γεωπόνος του νησιού. Στις αρµοδιότητές του 
περιλαµβάνεται και η έκδοση αδειών ανόρυξης νέων αρδευτικών γεωτρήσεων. Ωστόσο 
ο έλεγχος καλής λειτουργίας τους, η παροχή καθώς και η τοποθέτηση υδροµετρητή 
βαρύνει τη ∆.Ε.Υ.Α.Π. Τα τελευταία χρόνια δεν δίνονται άδειες για νέες γεωτρήσεις 
παρά µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Υπολογίζεται ότι στο νησί λειτουργούν 
περίπου 500 αρδευτικές γεωτρήσεις. 

4.4.2.4.3 Τοπικός Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων 

Στην περιοχή της Νάουσας ο Τ.Ο.Ε.Β. διαθέτει νερό για άρδευση µε την ώρα µέσω 
ανοικτών καναλιών που προέρχεται από την πηγή της Νάουσας. 

4.4.2.5 Υδατικοί Πόροι 

4.4.2.5.1 Γεωτρήσεις 

Ο βασικός πόρος υδροδότησης του νησιού είναι το υπόγειο νερό, το οποίο 
εκµεταλλεύεται µέσω ενός εκτενούς δικτύου γεωτρήσεων ύδρευσης και άρδευσης. 
Σήµερα λειτουργούν περίπου 50 γεωτρήσεις για ύδρευση, που καλύπτουν το 82% των 
υδρευτικών αναγκών του νησιού, µε συνήθη ηµερήσια απόληψη 2,000 m3 και µέγιστη 
4,000 m3 το χειµώνα και 12,000 m3 το καλοκαίρι, φτάνοντας τα 14,500 m3 κατά τη 
διάρκεια της περιόδου ακµής στα µέσα Αυγούστου [∆.Ε.Υ.Α.Π, 2001]. Για τις ανάγκες 
της άρδευσης λειτουργούν περίπου 500 ιδιωτικές γεωτρήσεις, αλλά δεν υπάρχουν 
σχετικά στοιχεία. 

Οι γεωτρήσεις αδειοδοτούνται για 5 έτη και στην πενταετία η άδεια επανεξετάζεται. 

Οι αρχές που γνωµοδοτούν για τις άδειες των γεωτρήσεων είναι: 
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 Για ύδρευση: ∆ηµοτικό Συµβούλιο → ∆.Ε.Υ.Α.Π. → Περιφέρεια → 
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α 

 Για άρδευση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωπόνος) → ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α ή 
Τ.Ο.Ε.Β. → Νοµαρχία → ΥΠ.Γ. 

 Για τη βιοµηχανία: ∆ηµοτικό Συµβούλιο →Περιφέρεια → ΥΠ.ΑΝ. 

Το Σχήµα 4 παρουσιάζει τους φορείς διαχείρισης των Υ.Π. και τις µεταξύ τους 
αλληλεπιδράσεις σε απλοποιηµένη µορφή. 

 
Σχήµα 4.Φορείς ∆.Υ.Π. 

Για έκδοση άδειας ιδιωτικής υδρευτικής γεώτρησης ισχύουν τα εξής: 

 ∆εν πρέπει να υπάρχει κοντά δίκτυο και η ∆.Ε.Υ.Α.Π. να βεβαιώνει ότι δεν 
προτίθεται να κάνει επέκταση δικτύου στο άµεσο µέλλον. 

 Αν υπάρχει δίκτυο, να βεβαιώνει η ∆.Ε.Υ.Α.Π. ότι η παροχή διακόπτεται 
τουλάχιστον για 1 µήνα ή είναι πολύ προβληµατική. 

 Η θέση της γεώτρησης να απέχει ακτίνα 800 m από γεώτρηση της ∆.Ε.Υ.Α.Π. 

Για τις αρδευτικές γεωτρήσεις υπάρχει περιορισµός βάθους και περιορισµός στην 
παροχή, µε µέγιστη επιτρεπόµενη τα 5 m3/d. 
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Χάρτης 3. Υδατικοί Πόροι 

Όσον αφορά στην ύδρευση, η Παροικιά υδρεύεται από τις γεωτρήσεις στην περιοχή του 
Έλητα, της Κακάπετρας και του Παρασπόρου. Ενισχυτικά δίνουν νερό στην Παροικιά 
οι γεωτρήσεις του Κώστου. Η Νάουσα υδρεύεται από τις γεωτρήσεις του 
Ξηροπόταµου. Οι υπόλοιπες περιοχές υδρεύονται από τοπικές γεωτρήσεις. Ο Πίνακας 
15 παρουσιάζει το σύνολο των γεωτρήσεων του νησιού, το βάθος διάτρησης και τη 
µέγιστη παροχή τους. 

Πίνακας 15. Γεωτρήσεις (Πηγή: ∆.Ε.Υ.Α.Π, 2001) 

α/α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΒΑΘΟΣ 
∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ(m) 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 
ΠΑΡΟΧΗ (m3/d) 

ΘΕΡΙΝΗ 
ΠΑΡΟΧΗ (m3/d)

1 Έλητας 100 0 150 
2 Παναγίτσα Έλητα 73 120 150 
3 Καντηνελιές 140 100 500 
4 Μαράθι 1 140 450 660 
5 Μαράθι 2 140 0 1300 
6 Καλαµαύκα 2 100 0 70 
7 Πεταλούδες 120 0 70 
8 ∆αφνίδια 80 0 30 
9 Αγ. Γεώργιος – Καβάκι 1 200 250 500 
10 Χωριουδάκι 200 40 60 
11 Αγ. Γεώργιος – Καβάκι 2 200 0 50 
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α/α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ-ΘΕΣΗ ΒΑΘΟΣ 
∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ(m) 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 
ΠΑΡΟΧΗ (m3/d) 

ΘΕΡΙΝΗ 
ΠΑΡΟΧΗ (m3/d)

12 Γλυσσίδια 80 0 100 
13 Αστέρας 1 66 100 500 
14 Αστέρας 2 85 75 500 
15 Βουνάλες 66 0 200 
16 Κόντιανη 120 0 0 
17 Μπάου 100 0 0 
18 Προδρόµου 96 0 100 
19 Κεφάλα 165 100 600 
20 Βαθύ Ποτάµι 180 0 0 
21 Περιοχή Απιανές 210 0 0 
22 ∆ρυός 2 48 0 300 
23 Πίσω Πηγάδι Μάρπησσας 18 0 0 
24 Μαρµάρων 1 13 0 0 
25 Μαρµάρων 2 18 0 0 
26 Αγ.Ιωάννης Μάρπησσας 130 100 600 
27 Τούρλος Μάρπησσας 130 0 0 
28 Περιοχή Λογγοβάρδας 1 105 30 150 
29 Νικολή Σιφναίου 80 50 300 
30 Μποµποτά 36 100 600 
31 Φανουργιού 105 100 660 
32 Χατζηµιχάλη 32 250 600 
33 Αγ. Ανδρέα Ζουµή 117 50 100 
34 Βρυσί 145 200 450 
35 Ψιλλού 145 100 450 
36 Άσπρο Χωριό 200 0 0 
37 Καντηνελιές  100 550 
38 Παναγίτσα 2 108 0 0 
39 Μουγκού  250 550 
40 Βαλάδι  50 550 
41 Αγ. Ανδρέα 1 105 0 0 
42 Αγ. Ανδρέα 2 105 0 0 
43 Μακαρόνια 70 20 500 
44 Αστέρας 3 90 100 650 
45 Φιστικιές 90 0 0 
46 Κοντογιώργη  100 250 

Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται πτώση στάθµης των υδροφόρων οριζόντων ή 
υφαλµύρωση από την εκµετάλλευση, κυρίως στις περιπτώσεις των ξηρών ετών. Η 
επαναπλήρωση των αποθεµάτων τα κανονικά και υγρά έτη χαρακτηρίζεται 
ικανοποιητική. 

4.4.2.5.2 ∆ίκτυα και Εγκαταστάσεις Ύδρευσης 

Όσον αφορά στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, ισχύει ο διαχωρισµός ανά 
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα. Οι γεωτρήσεις κάθε διαµερίσµατος τροφοδοτούν τις αντίστοιχες 
δεξαµενές (Πίνακας 16) και στη συνέχεια, µέσω δικτύου, το νερό διανέµεται στους 
οικισµούς. 
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Πίνακας 16. ∆εξαµενές ∆ικτύου Ύδρευσης Πάρου (Πηγή: Μαρκαντωνάτος, 2000, ∆.Ε.Υ.Α.Π, 
2001) 

Α/Α ΘΕΣΗ-ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (m3) ΥΨΟΜΕΤΡΟ (Κ.Σ.Υ.) 
1 Νεκροταφείο 1,000 40 
2 Αγ.Αναργύρων 800 140 
3 Αγ.Αρσένιος 200 180 
4 Πεταλούδες 30 190 
5 Καλαµαύκα 200 110 
6 Αγ.Γεώργιος - Καβάκι 200 130 
7 Πλαγιά 200 150 
8 Βουνάλα 200 20 
9 Νάουσσα – Αγ. Γεώργιος 500 60 
10 Νάουσσα - Κανόνι 1,500 120 
11 Καµάρες 250 180 
12 Κώστου (Προφ. Ηλίας) 200 220 
13 Λευκών 1 (νέα) 700 130 
14 Λευκών 2 (παλιά) 60 260 
15 Άσπρο Χωριό 150 190 
16 Προδρόµου - Μαρµάρου 600 175 
17 Μάρπησσας 60 50 
18 Μάρπησσας (Αγ.Αντώνιος) 600 100 
19 Τζάνες - ∆ρυός 1,000 140 
20 ∆ρυός 2 80 50 
21 Αγκαιριάς – Αλυκής - Απιανών 180 210 
22 Αγκαιριάς – Αλυκής ∆εξ. 2 100  
23 Ακγαιριάς - Αντιπάρου 100 130 
24 Φυρό Βουνό 200  
25 Μαράθι 150 180 
26 Χωριουδάκι 200 180 
27 Κώστου – Αγ. Υπακοή 800 230 
Σύνολο 10,110 - 

Το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Παροικιάς υδρεύεται από τις γεωτρήσεις του Κώστου µέσω 
των δεξαµενών της Αγίας Υπακοής και από τις γεωτρήσεις του Έλητα µέσω των 
δεξαµενών των Αγίων Αναργύρων και του Νεκροταφείου. Πρόσφατα κατασκευάστηκε 
η δεξαµενή της Πλαγιάς που λειτουργεί ως ενδιάµεσος σταθµός για τη διανοµή νερού 
στα βόρεια του δηµοτικού διαµερίσµατος. Ο οικισµός Καµάρες της Νάουσας υδρεύεται 
επίσης από αυτή τη δεξαµενή. Ο οικισµός Καβάκι – Κακάπετρα έχει ανεξάρτητο δίκτυο 
το οποίο τροφοδοτείται από µία µόνο γεώτρηση δύσκολα επισκέψιµη. Ο οικισµός 
Αγίου Αρσενίου τροφοδοτείται από µια µικρή δεξαµενή που γεµίζει από µια γεώτρηση 
χαµηλής παραγωγικότητας και µε υδροφόρα της ∆.Ε.Υ.Α.Π. Ο περιφερειακός αγωγός 
προς Παρασπόρο – Αγία Ειρήνη – Πούντα – Κάµπο – Βουτάκο υδρεύει αυτές τις 
περιοχές αλλά κατά τη θερινή περίοδο παρουσιάζονται προβλήµατα επάρκειας λόγω 
πτώσης της πίεσης. Η κατάσταση του δικτύου είναι µέτρια προς κακή λόγω 
παλαιότητας και µεγάλης συγκέντρωσης αλάτων. Το Σχήµα 5 απεικονίζει τα δίκτυα 
των ∆.∆. Παροικιάς, Κώστου και Λευκών. 

Το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κώστου υδρεύεται από τις γεωτρήσεις της περιοχής Αστέρας 
µέσω των δεξαµενών της Αγίας Υπακοής και Κώστου, ενώ δίνει µεγάλο ποσοστό της 
παραγόµενης ποσότητας στο δηµοτικό διαµέρίσµα της Παροικιάς και έχει δυνατότητα 
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να δώσει στο δηµοτικό διαµέρισµα των Λευκών σε περίπτωση ανάγκης. Το δίκτυο 
αποτελείται από πλαστικούς σωλήνες και η κατάστασή του είναι καλή. 

Το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Λευκών υδρεύεται από δύο γεωτρήσεις µέσω των οµώνυµων 
δεξαµενών και κατά ένα ποσοστό από το δίκτυο του Κώστου. Το παλαιό δίκτυο έχει 
αντικατασταθεί στο σύνολό του. 

Νεκροταφείο

Καβάκι

Άγιος Αρσένιος

Πεταλούδες

Καλαµαύκα

Λεύκες (µικρή)

Παρασπόρος

Πλαγιά

Κακάπετρα

∆αφνίδια

Βρυσί

Αστέρας 3

Άγιος Γεώργιος - Καβάκι 1

Ψιλλού

ΦιστικιέςΑστέρας 1 ΒουνάλεςΑστέρας 2 Μακαρόνια

Άγιος Γεώργιος - Καβάκι 2

Καλαµαύκα

Γλυσίδια

Πεταλούδες

Λεύκες

Έλητας

Παράσπορος

Γλυσίδια

Κακάπετρα

Καλάµι
Καµάρες
Κρωτήρι

Παροικιά

Σωτήρες
Πούντα
Κάµπος
Βουτάκος

Κώστος

Μάραθι 1

Καντηνελιές

Μάραθι 2

Έλητας

Κώστος

Λεύκες

Αγία Υπακοή (µικρή) Αγία Υπακοή

Άγιοι Ανάργυροι

Άσπρο Χωριό
Άσπρο Χωριό

Άσπρο Χωριό
Γλύφα

Χωριουδάκι
Χωριουδάκι

Χωριουδάκι

Οικισµός
Γεώτρηση ∆εξαµενή ∆ικτύου

Παναγίτσα Έλητα

Κεφάλας

Άγιος Αρσένιος
∆αφνίδια
Πεταλούδες

 
Σχήµα 5. ∆ίκτυο Ύδρευσης ∆.∆. Παροικιάς, Κώστου και Λευκών (Πηγή: ∆.Ε.Υ.Α.Π, 2001) 

Το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Νάουσας υδρεύεται από τις γεωτρήσεις του Ξηροπόταµου 
µέσω των δεξαµενών Νάουσα Παλιά και Κανόνι και από τις γεωτρήσεις του Αγίου 
Ανδρέα (Σχήµα 6). Η δεξαµενή Λογγοβάρδας υδροδοτεί το ανατολικό κοµµάτι του 
δηµοτικού διαµερίσµατος. Επίσης από το 2001 η πόλη παίρνει νερό από µια µονάδα 
αφαλάτωσης, η οποία λειτουργεί κατά προτεραιότητα σε σχέση µε τις γεωτρήσεις γιατί 
παλαιότερα, σε περιπτώσεις υπεράντλησης, είχε παρατηρηθεί υφαλµύρωση. Κατά τους 
θερινούς µήνες σε περιπτώσεις εξαιρετικής ζήτησης, η παροχή διακόπτεται στην 
περιοχή των Κολυµπηθρών και σε περίπτωση που δεν γεµίσει η δεξαµενή της Νάουσας, 
διακόπτεται η παροχή σε ένα µέρος της πόλης και στον οικισµό Αµπελά. Η κατάσταση 
του δικτύου, µετά την αντικατάσταση πολλών αµιαντοσωλήνων από σωλήνες PVC 
κρίνεται ικανοποιητική. 
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Άγιος Ανδρέας 1

Λογγοβάρδα

Χατζηµιχάλη

Φανουργιού Νάουσα

Αµπελάς

Κολυµπήθρες

Νάουσα

Μποµποτά

Πρωτόργια

Λιβάδια

Λογγοβάρδα
Καµάρες Πλαγιά

Οικισµός

Γεώτρηση

∆εξαµενή ∆ικτύουΝικολή Σιφναίου

Αγίου Ανδρέα Ζουµή

Άγιος Ανδρέας 2

 
Σχήµα 6. ∆ίκτυο Ύδρευσης ∆.∆. Νάουσας (Πηγή: ∆.Ε.Υ.Α.Π, 2001) 

Το δίκτυο του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Μάρπησσας χωρίζεται σε δύο µέρη (Σχήµα 
7). Η Μάρπησσα και το Πίσω Λιβάδι υδρεύονται από µια γεώτρηση µέσω των 
δεξαµενών Μάρπησσας και Αγίου Αντωνίου.  

 
Σχήµα 7. ∆ίκτυο Ύδρευσης ∆.∆. Μάρπησσας (Πηγή: ∆.Ε.Υ.Α.Π, 2001) 

Ο ∆ρυός και η Χρυσή Ακτή υδρεύονται από δύο γεωτρήσεις µέσω της δεξαµενής Τζάνε 
– ∆ρυού. Κατά τους θερινούς µήνες γίνεται προσπάθεια να µη διακόπτεται η παροχή 
στην παραλία Πίσω Λιβάδι – Λογαρά και Χρυσής Ακτής – ∆ρυού λόγω παρουσίας εκεί 
όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Σε περίπτωση ανάγκης 
διακόπτεται η παροχή σε τµήµατα του οικισµού της Μάρπησσας και σε κάποια 
αποµονωµένα δίκτυα. Η κατάσταση των δικτύων είναι γενικά καλή µετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης των παλαιών σωλήνων. 

Το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αρχιλόχου υδρευόταν από τρεις γεωτρήσεις µέσω της 
οµώνυµης δεξαµενής (Σχήµα 8) αλλά από το 2000 οι γεωτρήσεις Κόντιανης και Μπάου 
στέρεψαν και η τροφοδοσία γίνεται από τη γεώτρηση Προδρόµου. 
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Σχήµα 8. ∆ίκτυο Ύδρευσης ∆.∆. Αρχιλόχου (Πηγή: ∆.Ε.Υ.Α.Π, 2001) 

Το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αγκαιριάς υδρεύεται από δύο γεωτρήσεις µέσω της 
οµώνυµης δεξαµενής (Σχήµα 9).  

 
Σχήµα 9. ∆ίκτυο Ύδρευσης ∆.∆. Αγκαιριάς (Πηγή: ∆.Ε.Υ.Α.Π, 2001) 

Η υφάλµυρη γεώτρηση στον Συρίγο Ποταµό τροφοδοτεί την Αντίπαρο µέσω 
ξεχωριστής δεξαµενής. Το παλαιό δίκτυο αµιαντοσωλήνων έχει αντικατασταθεί από 
πλαστικούς σωλήνες. 

Τα δίκτυα των δηµοτικών διαµερισµάτων καλύπτουν σε µεγάλο ποσοστό τις ανάγκες 
των οικισµών. Αποµονωµένοι οικισµοί εξυπηρετούνται από ιδιωτικά πηγάδια ή 
υδροφόρες, δηµοτικές ή ιδιωτικές. 

4.4.2.6 Υδατικό Ισοζύγιο 

4.4.2.6.1 Προσφορά νερού 

Η προσφερόµενη ποσότητα νερού για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των 
κατοίκων του νησιού µέχρι το 2001 προερχόταν κυρίως από τις γεωτρήσεις. Το 2002 
εγκαταστάθηκε η µονάδα αφαλάτωσης της Νάουσας. Το χειµώνα οι γεωτρήσεις 
λειτουργούν παράγοντας κατά µέσο όρο 2000 έως 4000 m3/d, ενώ το καλοκαίρι η 
παραγωγή ανέρχεται περίπου σε 12,000 m3, φτάνοντας τα 14,500 m3 κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αιχµής. [∆.Ε.Υ.Α.Π, 2001] Η µονάδα αφαλάτωσης παράγει 50 m3/h, 
αφαλατώνοντας 70 m3/h υφάλµυρο νερό και λειτουργεί 24 h/d. Το χειµώνα λειτουργεί 
στο 50% της δυναµικότητας και η παροχή ενισχύεται από δύο γεωτρήσεις, ενώ το 
καλοκαίρι λειτουργεί στο 100%. 
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Αφαλάτωση
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Σχήµα 10. Προσφορά Νερού (2002) 

Στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης µπορεί να γίνει µεταφορά νερού, σε ποσότητα 3000 
m3/d περίπου, αλλά δυνατότητα ελλιµενισµού υπάρχει µόνο στην Παροικιά κάθε 
δεύτερη µέρα. 

Με βάση στοιχεία της ∆.Ε.Υ.Α.Π. για το 2002 και παλαιότερων µελετών 
[Μαρκαντωνάτος, 2000], η προσφερόµενη ποσότητα νερού διαµορφώνεται ως εξής 
(Πίνακας 17): 

Πίνακας 17. Προσφερόµενη Ποσότητα Νερού (2002) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (m3) 
Γεωτρήσεις 1,702,825 Παραγωγή 
Αφαλάτωση 219,000 

Απώλειες Εξωτερικών και Εσωτερικών ∆ικτύων 25% 486,711 
Μη Μετρηµένη Ποσότητα 20% 239,186 
Τελική Προσφερόµενη Ποσότητα 1,195,928 

4.4.2.6.2 Στοιχεία Κατανάλωσης 

Με βάση καταγεγραµµένα στοιχεία της ∆.Ε.Υ.Α.Π., η κατανάλωση νερού ύδρευσης 
στην Πάρο το 2001, ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα, είναι (Πίνακας 18): 

Πίνακας 18. Κατανάλωση Νερού ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα (Πηγή: ∆.Ε.Υ.Α.Π, 2001) 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 
∆.∆. Παροικιάς 97,434 190,576 102,895 390,905 
∆.∆. Νάουσας 62,830 143,749 58,649 265,228 
∆.∆. Μάρπησσας 34,021 85,841 36,151 156,013 
∆.∆. Αρχιλόχου 16,725 31,400 19,653 67,778 
∆.∆. Αγκαιριάς 14,102 45,696 25,787 85,585 
∆.∆. Κώστου 8,156 22,471 49,40 35,567 
∆.∆. Λευκών 10,508 17,348 11,113 38,969 
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Γ’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Γενικό Σύνολο 1,040,045 

Το έτος 2001 ήταν έτος σηµαντικής λειψυδρίας και καταναλώθηκαν περίπου 1,000,000 
m3 νερού. Είναι αξιοσηµείωτο όµως ότι από αυτά περίπου 600,000 m3 καταναλώθηκαν 
ουσιαστικά στο δίµηνο του Ιουλίου- Αυγούστου λόγω της έντονης εποχικότητας στη 
ζήτηση λόγω τουρισµού. 

Για το έτος 2002 εκτιµάται ότι η κατανάλωση νερού συνολικά για τα επτά δηµοτικά 
διαµερίσµατα, ήταν ίση µε 1,435,114 m3, αυξηµένη κατά ένα ποσοστό από το 
προηγούµενο έτος λόγω της λειτουργίας της µονάδας αφαλάτωσης στη Νάουσα. 

Αξίζει να επισηµανθεί ότι κατά την επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο νησί 
δεν βρέθηκαν καταγεγραµµένα στοιχεία που να δηλώνουν τάξη µεγέθους κατανάλωσης 
νερού για αρδευτικούς σκοπούς. Για το λόγο αυτό, η κατανάλωση νερού για 
αρδευτικούς σκοπούς στηρίχτηκε σε συµπεράσµατα από συζητήσεις µε εκπροσώπους 
των αρµόδιων φορέων. Σύµφωνα µε αυτούς, απαιτούνται περίπου 200 
m3/στρέµµα/έτος. Για το νησί της Πάρου τελικά, εκτιµάται ότι για αγροτικούς σκοπούς 
απαιτούνται περίπου 1,000,000 m3/έτος. 

4.4.2.6.3 Εκτίµηση Ζήτησης 

Με βάση τα πληθυσµιακά στοιχεία που παρουσιάζει ο Πίνακας 13 και µε κατά κεφαλή 
κατανάλωση 120 lt/d για το µόνιµο και 160 lt/d για τον εποχιακό πληθυσµό, η ζήτηση 
νερού για το έτος 2001 διαµορφώνεται ως εξής: 

Πίνακας 19. Μηνιαία Κατανοµή Ζήτησης Νερού (2001) 

ΜΗΝΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΖΗΤΗΣΗ (m3) 
Ιανουάριος 4,500 21,694 
Φεβρουάριος 4,500 21,694 
Μάρτιος 9,700 51,102 
Απρίλιος 23,200 137,878 
Μάιος 27,900 164,876 
Ιούνιος 39,800 235,261 
Ιούλιος 53,300 322,038 
Αύγουστος 66,800 408,814 
Σεπτέµβριος 31,600 187,052 
Οκτώβριος 17,800 103,168 
Νοέµβριος 4,500 21,694 
∆εκέµβριος 4,500 21,694 
Σύνολο 288,100 1,696,964 

Το 2001 ήταν χρονιά µε πολύ χαµηλό ύψος βροχής και η ∆.Ε.Υ.Α.Π. έθεσε αυστηρά 
µέτρα για την κατανάλωση επιβάλλοντας πρόστιµα και πραγµατοποίησε ενηµερωτικές 
καµπάνιες για την ευαισθητοποίηση του µόνιµου και εποχιακού πληθυσµού, ώστε να 
περιοριστεί η σπατάλη. Λόγω αυτών η κατά κεφαλή κατανάλωση για το συγκεκριµένο 
έτος είναι τόσο χαµηλή. Έλλειµµα τη χρονιά αυτή παρουσιάστηκε στην Παροικιά, τη 
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Νάουσα και τη Μάρπησσα κατά την περίοδο της θερινής αιχµής, της τάξης των 25,000 
m3. 

Προκειµένου να υπολογιστεί το υδατικό ισοζύγιο µετά την έναρξη λειτουργίας της 
µονάδας αφαλάτωσης χρειάζεται να εκτιµηθεί η ζήτηση για το έτος 2002. Σε αυτή την 
περίπτωση πρέπει να συνεκτιµηθεί η ετήσια αύξηση του πληθυσµού, µόνιµου και 
εποχιακού. 

Η εξέλιξη του µόνιµου πληθυσµού µε βάση τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε παρουσιάζει 
ετήσια αύξηση 1% τη δεκαετία 1971 – 1981, 2% τη δεκαετία 1981 – 1991 και 3% τη 
δεκαετία 1991 – 2001. Θεωρώντας ότι η τάση αυτή θα καµφθεί λόγω των 
περιορισµένων δυνατοτήτων ανάπτυξης του χώρου, η εξέλιξη του µόνιµου πληθυσµού 
λαµβάνεται ίση µε 1,5% το χρόνο. Η εξέλιξη του εποχιακού πληθυσµού ακολουθεί 
ανάλογη πορεία και εκτιµάται ίση µε 1,5% το χρόνο. [Μαρκαντωνάτος, 2000; 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, 1994] Έτσι, για το 2002 η ζήτηση εκτιµάται ίση µε 1,918,067 
m3 (Πίνακας 20). 

Πίνακας 20. Εκτίµηση Μηνιαίας Κατανοµής Ζήτησης Νερού (2002) 

ΜΗΝΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΖΗΤΗΣΗ (m3) 
Ιανουάριος 4,570 23,855 
Φεβρουάριος 4,570 23,855 
Μάρτιος 9,850 56,925 
Απρίλιος 23,545 156,013 
Μάιος 28,320 186,432 
Ιούνιος 40,400 266,029 
Ιούλιος 54,100 365,117 
Αύγουστος 67,800 464,205 
Σεπτέµβριος 32,070 211,551 
Οκτώβριος 18,060 116,377 
Νοέµβριος 4,570 23,855 
∆εκέµβριος 4,570 23,855 
Σύνολο 292,425 1,918,067 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά µε τα αντίστοιχα που παρουσιάζει ο Πίνακας 17, 
παρουσιάζεται ουσιαστικά εξισορρόπηση στο ισοζύγιο. Το Υδατικό Ισοζύγιο για το 
έτος 2002 παρουσιάζει το Σχήµα 11. Ο υπολογισµός της συνολικής ζήτησης για την 
περιοχή λαµβάνει υπόψη και τις απώλειες. Ο υπολογισµός των απωλειών που 
προστίθενται στη ζήτηση γίνεται θεωρώντας ένα συντελεστή απωλειών µε βάση την 
κατανάλωση ίσο προς 34%, ο οποίος εκτιµάται µε βάση τις σηµερινές απώλειες του 
δικτύου (ίσες προς 27%). 

Η κατά κεφαλή κατανάλωση για το 2002 λαµβάνεται ίση µε 130 lt/d για τον µόνιµο και 
180 lt/d για τον εποχιακό πληθυσµό και θεωρείται ως συντηρητική. Τιµή ίση µε 150 lt/d 
είχε προταθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών σε παλαιά µελέτη, παρουσιάζοντας 
εκτίµηση πλεονάσµατος νερού περίπου 640,000 m3/yr για το έτος 1995, µε στοιχεία 
πληθυσµού της απογραφής του 1981. Με τα σηµερινά δεδοµένα όµως η κατανάλωση 
αυτή για τις δύο κατηγορίες πληθυσµού θεωρείται πολύ χαµηλή. 
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Σχήµα 11. Υδατικό Ισοζύγιο 2002 

Σε νεότερες µελέτες [Μαρκαντωνάτος, 2000; Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, 1994] η κατά 
κεφαλή κατανάλωση λαµβάνεται στη µια περίπτωση για το έτος 1994, 200 lt/d για το 
µόνιµο πληθυσµό και 250 lt/d για τον εποχιακό, ενώ στην άλλη για το έτος 2000, ίση µε 
180 lt/d για το µόνιµο αστικό πληθυσµό, 160 lt/d για τον µόνιµο ηµιαστικό πληθυσµό 
και 200 lt/d για τον εποχιακό (Πίνακας 21).  

Πίνακας 21. Εκτίµηση Υδατικού Ισοζυγίου από Μελέτες 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(m3) ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΖΗΤΗΣΗ 

(m3) 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ / 
ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

Μελέτη 
Αξιοποίησης και 
∆ιαχείρισης 
Υδάτινου 
∆υναµικού 
[Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου, 1994] 

1994 2,295,850 25% 1,718,929 576,921 

Ύδρευση Νήσων 
Αιγαίου 
[Καραδήµος, 1981] 

1995 1,609,560 - 972,040 637,520 

Επισήµανση 
Προβληµάτων 
Ύδρευσης Ν. 
Πάρου 
[Μαρκαντωνάτος, 
2000] 

2000 1,906,281 20% 2,019,176 - 112,895 

Η προσφερόµενη ποσότητα νερού προέρχεται από τις γεωτρήσεις του νησιού σε 
µέγιστη εκµετάλλευση, κάτι που θεωρείται πλέον υπεύθυνο για την ποιοτική 
υποβάθµιση των υπόγειων νερών και αποφεύγεται. 

Για το έτος 2003, µε αύξηση της παραγωγής της αφαλάτωσης στα 261,000 m3 και τις 
ίδιες παραδοχές κατανάλωσης και απωλειών, το ισοζύγιο παρουσιάζει πλεόνασµα της 
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τάξης των 17,000 m3, αλλά η κατάσταση αντιστρέφεται από το 2004 και µετά (Πίνακας 
23). 

4.4.2.6.4 Εκτίµηση Εξέλιξης της Ζήτησης 

Για να επιτευχθεί η βέλτιστη επιλογή των αναγκαίων επεµβάσεων, ώστε να 
εξασφαλιστεί η ικανοποίηση όχι µόνο της σηµερινής αλλά και τις µελλοντικής ζήτησης 
νερού, κρίθηκε σκόπιµο να εκτιµηθεί η εξέλιξή της (Πίνακας 22). Η κατά κεφαλή 
κατανάλωση 130 lt/d για το µόνιµο και 180 lt/d για τον εποχιακό πληθυσµό, παραµένει 
σταθερή. Η ετήσια αύξηση του πληθυσµού, όπως προαναφέρθηκε, λαµβάνεται ίση µε 
1,5%. Έτσι, η ζήτηση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την κατά κεφαλή κατανάλωση 
του µόνιµου και εποχιακού πληθυσµού µε τον πληθυσµό αντίστοιχα. Ο πληθυσµός 
εκτιµάται ότι αυξάνεται ακολουθώντας την εξίσωση yn=xo*(1+0.015)a, όπου yn, ο 
πληθυσµός το έτος n, xo, ο πληθυσµός του έτους 2001 και a, η διαφορά του έτους xo 
από το έτος n. 

Πίνακας 22. Εκτίµηση Μηνιαίας Κατανοµής Ζήτησης Νερού 

ΜΗΝΕΣ ΖΗΤΗΣΗ 
2002(m3) 

ΖΗΤΗΣΗ 
2010 (m3) 

ΖΗΤΗΣΗ 
2020(m3) 

ΖΗΤΗΣΗ 
2030(m3) 

ΖΗΤΗΣΗ 
2040(m3) 

Ιανουάριος 23,855 26,872 31,186 36,193 42,003 
Φεβρουάριος 23,855 26,872 31,186 36,193 42,003 
Μάρτιος 56,925 64,125 74,420 86,367 100,233 
Απρίλιος 156,013 175,747 203,962 236,706 274,707 
Μάιος 186,432 210,015 243,730 282,859 328,270 
Ιούνιος 266,029 299,680 347,790 403,625 468,423 
Ιούλιος 365,117 411,301 477,332 553,963 642,897 
Αύγουστος 464,205 522,923 606,874 704,302 817,371 
Σεπτέµβριος 211,551 238,310 276,569 320,970 372,498 
Οκτώβριος 116,377 131,098 152,145 176,570 204,917 
Νοέµβριος 23,855 26,872 31,186 36,193 42,003 
∆εκέµβριος 23,855 26,872 31,186 36,193 42,003 
Σύνολο 1,918,067 2,160,688 2,507,566 2,910,133 3,377,328 

Το Σχήµα 12 παρουσιάζει διαγραµµατικά την εκτιµώµενη εξέλιξη της ζήτησης. 
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Σχήµα 12. Εκτίµηση Εξέλιξης της Ζήτησης 2002 - 2040 

Ο Πίνακας 23 παρουσιάζει την εξέλιξη του πληθυσµού, την αύξηση της ζήτησης και το 
έλλειµµα που δηµιουργείται αν η παραγωγή νερού παραµείνει στα επίπεδα του 2003. 

Πίνακας 23. Εξέλιξη Πληθυσµού, Ζήτησης Νερού και Έλλειµµα 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΖΗΤΗΣΗ (m3) ΕΛΛΕΙΜΜΑ 
2003 305,779 1,946,838 17,000 
2005 329,411 2,005,681 - 41,800 
2010 354,869 2,160,688 - 196,863 
2015 382,295 2,327,674 - 363,849 
2020 411,840 2,507,566 - 543,741 
2025 443,668 2,701,361 - 737,536 
2030 477,957 2,910,133 - 946,308 
2035 514,895 3,135,040 - 1,171,215 
2040 305,779 3,377,328 - 1,413,503 

Ο Πίνακας 24 παρουσιάζει τις εκτιµήσεις των µελετών που προαναφέρθηκαν για την 
εξέλιξη της ζήτησης και τη µελλοντική διαµόρφωση του υδατικού ισοζυγίου του 
νησιού. 

Πίνακας 24. Εκτίµηση Υδατικού Ισοζυγίου από Μελέτες 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(m3) ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΖΗΤΗΣΗ 

(m3) 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ / 
ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

Μελέτη 
Αξιοποίησης και 
∆ιαχείρισης 
Υδάτινου 
∆υναµικού 
[Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου, 1994] 

2010 2,295,850 15% 2,492,220 - 196,370 

Ύδρευση Νήσων 
Αιγαίου 
[Καραδήµος, 1981] 

2020 1,609,560 - 1,117,080 492,480 
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2020 2,456,453 17% 2,667,108 - 210,655 
Επισήµανση 
Προβληµάτων 
Ύδρευσης Ν. 
Πάρου 
[Μαρκαντωνάτος, 
2000] 

2040 2,856,638 13% 3,239,538 - 382,900 

Το Υπουργείο Εσωτερικών λαµβάνει κατά κεφαλή κατανάλωση 150 lt/d για τον µόνιµο 
και εποχιακό πληθυσµό, αν και θεωρείται πιο πιθανή η κατανάλωση 200 lt/d. Στις 
άλλες µελέτες η κατά κεφαλή κατανάλωση λαµβάνεται στη µια περίπτωση για το έτος 
2010, 200 lt/d για το µόνιµο πληθυσµό και 250 lt/d για τον εποχιακό ενώ στην άλλη για 
το έτος 2020, ίση µε 200 lt/d για το µόνιµο αστικό πληθυσµό, 180 lt/d για τον µόνιµο 
ηµιαστικό πληθυσµό και 220 lt/d για τον εποχιακό, ενώ για το έτος 2040, 220 lt/d για το 
µόνιµο αστικό πληθυσµό, 200 lt/d για τον µόνιµο ηµιαστικό πληθυσµό και 240 lt/d για 
τον εποχιακό. 

4.4.3 Προτεινόµενα Σχήµατα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 

4.4.3.1 Προτεινόµενα Σχέδια Υφιστάµενων Μελετών 

Για την αντιµετώπιση της ανεπάρκειας των υδατικών πόρων στο νησί της Πάρου έχουν 
προταθεί τεχνικές επεµβάσεις που θα µπορούσαν να λύσουν µερικά ή ολικά το 
πρόβληµα. Η µεγάλη αιχµή που παρατηρείται τους θερινούς µήνες, δεν µπορεί εύκολα 
να αντιµετωπιστεί µε τις υπάρχουσες υποδοµές ή από τις υποδοµές που σχεδιάστηκαν 
να εξυπηρετούν πληθυσµό τουλάχιστον τρεις φορές µικρότερο από αυτόν της αιχµής. 

Ο Πίνακας 25 παρουσιάζει τις προτάσεις αυτές που αφορούν κυρίως στην αύξηση της 
παρεχόµενης ποσότητας νερού ύδρευσης για την κάλυψη των σηµερινών και 
µελλοντικών αναγκών του νησιού. 

Πίνακας 25. Προτεινόµενα Σχέδια ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φράγµα Χωρητικότητα: 560,000 m3 Ύδρευση Νήσων 

Αιγαίου [Καραδήµος, 
1981] Επαρχιακή Επιχείρηση Ύδρευσης - 

Λιµνοδεξαµενή Τούρλου Μάρπησας Χωρητικότητα: 400,000 m3 

Υπουργείο Γεωργίας 
Λιµνοδεξαµενή Καβουροπόταµου Χωρητικότητα: 193,000 m3 
Υπόγειο Στεγανό ∆ιάφραγµα ανάντι της 
Πηγής Νάουσας - 

Έργα Ανάσχεσης Επιφανειακής Απορροής 
στην περιοχή Νάουσας - Μαραθίου - 

Έργα Ανάσχεσης Επιφανειακής Απορροής 
στην περιοχή ∆ρυού - Τούρλου - 

Λιµνοδεξαµενή Προδρόµου Χωρητικότητα: 300,000 m3 

Νέες Γεωτρήσεις Ανεραντζιάς - Καµαρίου - 
Έργα Ανάσχεσης Επιφανειακής Απορροής 
στην περιοχή Ανερατζιάς - Καµαρίου - 

Λιµνοδεξαµενή Συρίγου Χωρητικότητα: 300,000 m3 

Θέσπιση Ενιαίου Φορέα ∆ιαχείρισης - 

Μελέτη Αξιοποίησης 
και ∆ιαχείρισης 
Υδάτινου ∆υναµικού 
[Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου, 1994] 

Κατασκευή Βροχοδεξαµενών Χωρητικότητα: 30 m3 
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Επαναχρησιµοποίηση Νερού για Άρδευση - 
Μεταφορά Χώρων Ταφής Απορριµµάτων - 
Υπόγειο Στεγανό ∆ιάφραγµα στα µάρµαρα 
της Νάουσας - 

Αναβαθµίδες Εµπλουτισµού Ξηροπόταµου - 
Νέες Γεωτρήσεις στην Καντινελιά - 
Νέες Γεωτρήσεις στη Λεκάνη Μαραθίου - 
Παροικιάς - 

Νέες Γεωτρήσεις στη Λεκάνη ∆ρυού – 
Τούρλου - Προδρόµου - 

Νέες Γεωτρήσεις στη Λεκάνη Αγκαιριάς – 
Καµαρίου - Ανεράτζας - 

Νέες Γεωτρήσεις στη Λεκάνη Άσπρου 
Χωριού - 

Υδρογεωλογική 
Έρευνα Ν. Πάρου 
(Μπεζές, 1996) 

Αναβαθµίδες Εµπλουτισµού στον 
Καβουροπόταµο - 

4.4.3.2 Προτάσεις Εµπλεκόµενων Φορέων 

Για την επιτυχή εφαρµογή των σχηµάτων διαχείρισης των Υ.Π. σε µια περιοχή είναι 
απαραίτητη η συµµετοχή των εµπλεκόµενων φορέων στη λήψη των αποφάσεων. 
Επίσης, η συµµετοχή του κοινού στη ∆.Υ.Π. αποτελεί βασική απαίτηση της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ. Οι εµπλεκόµενοι φορείς µπορεί να είναι µεµονωµένα άτοµα, οργανώσεις 
ή διοικητικές αρχές [WATECO, 2002b]. Οι δυσκολίες που µπορεί να παρουσιαστούν 
λόγω συγκρουόµενων απόψεων και θέσεων είναι δυνατό να ξεπεραστούν αν η 
συµµετοχή του καθενός γίνει στην κατάλληλη φάση της διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων [Collentine et all, 2002; Mirghani and Savenije, 1995; Tillman, 2001]. 

Οι οµάδες των εµπλεκόµενων φορέων που προσδιορίσθηκαν και επιλέχθηκαν, για να 
συµµετάσχουν στην διαδικασία προτάσεων για τη διαµόρφωση σχηµάτων διαχείρισης 
υδατικών πόρων για την Πάρο, είναι: 

 Ο ∆ήµος Πάρου. Αντιπροσωπεύει τις τοπικές αρχές που λαµβάνουν µέρος στη 
λήψη των αποφάσεων σχετικά µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων.  

 Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου. Είναι ο διαχειριστής 
των υδατικών πόρων του νησιού και έχει τη συνολική ευθύνη για τις επεµβάσεις 
και τα µέτρα που προτείνονται και εφαρµόζονται. 

 Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών. Αντιπροσωπεύει τον παραδοσιακό 
χαρακτήρα του νησιού, εµπλέκεται άµεσα µε τη χρήση του νερού λόγω 
άρδευσης και επηρεάζεται άµεσα από τη διανοµή των αποθεµάτων. 

 Η Ένωση Ιδιοκτητών Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων. Αντιπροσωπεύει ένα µεγάλο 
µέρος του πληθυσµού. Πολλοί από τους ντόπιους, παράλληλα µε την κύρια 
απασχόλησή τους, ασχολούνται και µε τον τουρισµό, εφόσον αυτός είναι η 
βασική πηγή εισοδήµατος αλλά και υπεύθυνος για την µεγάλη εποχιακή ζήτηση 
σε νερό.  

Οι εµπλεκόµενοι φορείς πρότειναν διαφορετικές (εναλλακτικές) προσεγγίσεις στο θέµα 
της διαχείρισης των υδατικών πόρων, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε µια νέα 
επικρατούσα πρακτική µετά την εφαρµογή και την αποδοχή της από την τοπική 
κοινωνία. Οι προτάσεις παρουσιάζονται στις επόµενες παραγράφους. 
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4.4.3.2.1 ∆.Ε.Υ.Α.Π. 

Τα σχέδια της ∆.Ε.Υ.Α.Π. για καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων του νησιού 
και διατήρηση των αποθεµάτων περιλαµβάνουν ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, αν και η 
επιτυχία τους θεωρείται δύσκολη, δηµιουργία νέων µονάδων αφαλάτωσης κατόπιν 
υποβολής αντίστοιχης µελέτης στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και χρηµατοδότησης από 
το Π.Ε.Π. ή το Γ΄Κ.Π.Σ., συντηρήσεις και αποκαταστάσεις δικτύων και εξοπλισµού για 
µείωση των απωλειών αλλά και καµπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού για 
ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων.  

Πιο λεπτοµερώς, οι προτάσεις της ∆.Ε.Υ.Α.Π. για αποδοτικότερη και βιωσιµότερη 
χρήση των υδατικών πόρων του νησιού, προτείνει (Σχήµα 13): 

 Ενίσχυση της προσφοράς: 

 Νέες γεωτρήσεις 
 Βελτίωση των υποδοµών (δίκτυα, φράγµατα) 
 Κατασκευή µονάδων αφαλάτωσης 

 Μείωση της ζήτησης: 

 Οικονοµία και λογική χρήση 
 Νοµικά / Ρυθµιστικά / ∆ιοικητικά µέτρα 
 Μετρήσεις 

 Κοινωνικό – οικονοµικοί περιορισµοί: 

 Εθνική Πολιτική Υδάτων 
 Συµµετοχή και εµπλοκή κοινού 
 Καµπάνιες ενηµέρωσης 

Όσον αφορά στην ενίσχυση της παροχής, προτείνονται κυρίως έργα υποδοµής. Εκτός 
από τις γεωτρήσεις που δεν χρηµατοδοτούνται, γιατί δεν θεωρούνται έργα ανάπτυξης, 
τα υπόλοιπα χρηµατοδοτούνται από την πολιτεία µετά την υποβολή και έγκριση της 
σχετικής µελέτης. Η ετήσια αύξηση στα τιµολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης 
χρησιµοποιείται σαν µέτρο µείωσης της ζήτησης µαζί µε πρόστιµα υπέρ – 
κατανάλωσης η κατάχρησης του νερού. Αυτή η πολιτική αντιµετωπίζει σοβαρές 
αντιδράσεις από τους χρήστες. Τα κοινωνικό – οικονοµικά µέτρα περιλαµβάνουν 
συµµετοχή και εµπλοκή του κοινού στα θέµατα διαχείρισης των υδατικών πόρων και 
ενηµερωτικές καµπάνιες. Επίσης, προτιµάται η ίδρυση ενός ενιαίου εθνικού φορέα 
διαχείρισης υδάτων.  
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Σχήµα 13. Προτάσεις ∆.Υ.Π. της ∆.Ε.Υ.Α.Π. 

Κάποια από αυτά τα µέτρα χρησιµοποιούνται ήδη ενώ κάποια άλλα είναι υπό σκέψη.  

Οι ωθούσες δυνάµεις που οδήγησαν σε αυτές τις προτάσεις είναι: 

 Για την ενίσχυση της παροχής: 

 Αύξηση επαρκούς παροχής 

 Για τη µείωση της ζήτησης: 

 Περιορισµένη διαθεσιµότητα νερού 
 Ανάγκη µείωση σπατάλης 

 Για τα κοινωνικό – οικονοµικά µέτρα: 

 Η τιµολόγηση καλύπτει µόνο τα κόστη λειτουργίας 
 Αναγκαία η συµµετοχή του κοινού για «φύλαξη» του νερού 

4.4.3.2.2 ∆ήµος Πάρου 

Το έτος 2000, διεξάχθηκε µια µελέτη για την ανάπτυξη ενός Master Plan σχετικά µε την 
Ύδρευση και αποχέτευση στο νησί. Οι προτεινόµενες επεµβάσεις (Σχήµα 14) 
επικεντρώνονται στην ενίσχυση της παροχής µέσω της βελτίωσης των υποδοµών, όπως: 

 Νέες γεωτρήσεις 

 Βελτίωση υποδοµών (δεξαµενές, δίκτυα) 

 Τοιχία ανάσχεσης για εµπλουτισµό του υδροφορέα 

 Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισµός 

 Φράγµατα και Λιµνοδεξαµενές (συµπληρωµατικά, σε περίπτωση που τα 
προηγούµενα δεν καλύψουν τη ζήτηση) 
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Σχήµα 14. Προτάσεις ∆.Υ.Π. του ∆. Πάρου 

Οι ωθούσες δυνάµεις που οδήγησαν σε αυτές τις προτάσεις είναι: 

 Για την ενίσχυση της παροχής: 

 Η βελτίωση των υποδοµών χρηµατοδοτείται από την 
κεντρική και τοπική διοίκηση χωρίς να εµπλέκεται η τοπική 
κοινωνία 

 Η ανυπαρξία κόστους για τους κατοίκους 
 Η προώθηση του τουρισµού 
 Η γνώµη του κοινού έχει µεγάλη σηµασία 

4.4.3.2.3 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών 

Οι γεωργικές δραστηριότητες είναι συγκεντρωµένες στην περιοχή της Νάουσας, αλλά 
δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ούτε εντατικές ούτε καθαρά αγροτικές. Οι γεωργοί και 
οι κτηνοτρόφοι τις περισσότερες φορές ασχολούνται και µε τον τουρισµό.  

Το νερό για την άρδευση και για την εκτροφή των ζώων προέρχεται από ιδιωτικά 
πηγάδια ή ιδιωτικές γεωτρήσεις. Οι άδειες για νέες γεωτρήσεις δίνονται από τον 
εντεταλµένο γεωπόνο του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά ο έλεγχος της 
λειτουργίας τους είναι ευθύνη της ∆.Ε.Υ.Α.Π. Τα τελευταία χρόνια µόνο λίγες άδειες 
έχουν δοθεί γιατί ήδη λειτουργούν περίπου 500 γεωτρήσεις για άρδευση. Το νερό της 
άρδευσης δεν χρεώνεται αλλά όλα τα έξοδα για την ανόρυξη, τη λειτουργία και τη 
συντήρηση βαραίνουν τον ιδιοκτήτη. Στην Νάουσα υπάρχει µια επιτροπή για την 
κεντρική διαχείριση των υδάτινων πόρων για άρδευση, αλλά δεν είναι ακόµα αρκετά 
οργανωµένη. 

Σε περιόδους σηµαντικής έλλειψης νερού, οι αγρότες µειώνουν την άρδευση 
καλλιεργώντας είδη που δεν θέλουν πολύ νερό. Οι κτηνοτρόφοι επίσης, µειώνουν τον 
αριθµό των ζώων τους.  

Σχετικά µε τις ισχύουσες πρακτικές άρδευσης, η στάγδην άρδευση είναι η πιο συνήθης. 
Οι αγρότες ενδιαφέρονται να χρησιµοποιήσουν νέες τεχνικές που θα βοηθήσουν στην 
ελάττωση του απαιτούµενου όγκου για άρδευση. Πιστεύουν επίσης ότι η αφαλάτωση 
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νερού θα µπορούσε να ήταν µια βολική λύση. Το Σχήµα 15 παρουσιάζει τις προτάσεις 
των εκπροσώπων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών και των εκπροσώπων των 
Ιδιοκτητών Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων του νησιού. 

 
Σχήµα 15. Προτάσεις ∆.Υ.Π. των χρηστών 

4.4.3.2.4 Ένωση Ιδιοκτητών Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων 

Η Πάρος αποτελεί δηµοφιλή τουριστικό θέρετρο τους καλοκαιρινούς µήνες. Λόγω της 
υπερβολικής ζήτησης νερού παρουσιάζονται προβλήµατα στην παροχή. Για την 
αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων οι ιδιοκτήτες των δωµατίων προτρέπουν τους 
πελάτες τους να κάνουν σοφή και αποδοτική χρήση του νερού. Γίνονται επίσης και 
κάποιες ιδιωτικές επενδύσεις για την κατασκευή ή αγορά µικρών οικιακών δεξαµενών. 

Οι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι η αφαλάτωση θα µπορούσε να λύσει το πρόβληµα της 
έλλειψης νερού.  

Σχετικά µε την στροφή προς ένα νέο σχήµα τουρισµού, οι ιδιοκτήτες είναι θετικοί στην 
παράταση της τουριστικής περιόδου αλλά και στην προώθηση εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

Οι ωθούσες δυνάµεις που οδήγησαν σε αυτές τις προτάσεις είναι: 

 Για την ενίσχυση της παροχής : 

 Ανάγκη για σταθερό επίπεδο παροχής (τουρισµός) 
 Ανυπαρξία άµεσου κόστους για την βελτίωση των υποδοµών 
 Μειωµένο κόστος για παροχή υπηρεσιών νερού (το 
αρδευτικό νερό δεν χρεώνεται) 

 Για την µείωση της ζήτησης: 

 Ενηµέρωση σχετικά µε τους περιορισµούς στην παροχή και 
πιθανά οφέλη της σοφής χρήσης του νερού 

4.4.4 Επιλογή 

Με βάση τα παραπάνω, επιχειρείται µια πιθανή σύνθεση των γνωµών, ευχών και 
προσδοκιών των εµπλεκόµενων φορέων. Οι προτάσεις στρέφονται κυρίως προς την 
ενίσχυση της παροχής αλλά περιέχουν και κάποιες που προωθούν την µείωση της 
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ζήτησης. Παράλληλα µε τις κατασκευαστικές επεµβάσεις, οι διάφοροι χρήστες 
φάνηκαν πρόθυµοι να συντελέσουν στην ορθή χρήση των διαθέσιµων αποθεµάτων. 

Οι τεχνικές λεπτοµέρειες των επεµβάσεων που επιλέχθηκαν για την αξιολόγηση, όπως 
για παράδειγµα η παροχή των νέων γεωτρήσεων, η δυναµικότητα και τα 
χαρακτηριστικά λειτουργίας των µονάδων αφαλάτωσης και η αποθηκευτική ικανότητα 
των φραγµάτων βασίστηκαν σε στοιχεία από τα αρχεία της ∆.Ε.Υ.Α.Π. και 
προτεινόµενα σχέδια διαχείρισης προηγούµενων µελετών (Πίνακας 26). 

Πίνακας 26. Προτάσεις Εµπλεκόµενων Φορέων 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΝΕΡΟΥ (m3) 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

4 Γεωτρήσεις (20 m3/h, 14 h/d ετήσια 
λειτουργία)  400,000 52,000 

6 Γεωτρήσεις (20 m3/h, 14 h/d ετήσια 
λειτουργία)  600,000 78,000 Γεωτρήσεις 

8 Γεωτρήσεις (20 m3/h, 14 h/d ετήσια 
λειτουργία)  800,000 104,000 

Αφαλάτωση (1,200 m3/d, 170 d/yr 
λειτουργία)  204,000 195,000 

Αφαλάτωση (1,400 m3/d, 170 d/yr 
λειτουργία)  238,000 220,000 Αφαλάτωση 

Αφαλάτωση (1,600 m3/d, 170 d/yr 
λειτουργία) 272,000 244,000 

Φράγµα (150,000 m3, 80% απόληψη)  120,000 112,500 Μικρά 
Φράγµατα / 
Λιµνοδεξαµενές Φράγµα (180,000 m3, 80% απόληψη)  145,000 123,000 

Μεταφορά 
Νερού Μεταφορά νερού µε πλοία 9,000 63,000 

Μείωση απωλειών δικτύου κατά 10%  203,000 102,000 Βελτίωση 
∆ικτύων Μείωση απωλειών δικτύου κατά 15%  301,000 195,500 
Οικονοµία στον 
Οικιακό Τοµέα Εγκατάσταση Μειωτών Ροής 265,000 60,000 

Οι προτάσεις αυτές µπορεί να αξιολογηθούν µέσω δεικτών για την αποδοτικότητα στην 
εφαρµογή τους. Μια ολοκληρωµένη πρόταση διαχείρισης υδατικών πόρων όµως, θα 
πρέπει να εµπεριέχει, εκτός από τεχνικές επεµβάσεις και επιµέρους ενέργειες που θα 
λειτουργήσουν ενισχυτικά κατά την εφαρµογή των επεµβάσεων. Απαραίτητα λοιπόν 
είναι τα σχέδια προώθησης της συνειδητής συµµετοχής των χρηστών στη σοφή χρήση 
των υδάτινων πόρων, όπως επίσης η τιµολογιακή πολιτική των διαχειριστικών φορέων, 
που αν εφαρµοστεί δίκαια και µε διαφάνεια, µπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην 
σπατάλη των διαθέσιµων πόρων. Έτσι, γίνεται φανερό ότι η συνεργασία και η 
συµµετοχή των εµπλεκόµενων φορέων όλων των επιπέδων, από τους τεχνοκράτες 
µηχανικούς, τη διοικητική αρχή, τους επαγγελµατίες χρήστες αλλά και τους 
µεµονωµένους καταναλωτές, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή και 
αποδοτική εφαρµογή των σχεδίων. 
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5 Ανάλυση των Στοιχείων 

5.1 Αξιολόγηση Προτάσεων 

Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγµατοποιείται, όπως προαναφέρθηκε, σε δύο στάδια. 
Αρχικά αξιολογούνται οι συνδυασµοί των προτάσεων µε τη µέθοδο Κόστους – 
Αποδοτικότητας [Orth, 1994, Gerasidi et all, 2003]. Από τη διαδικασία αυτή 
προκύπτουν οι συνδυασµοί λύσεων που µε το µικρότερο κόστος έχουν τη µεγαλύτερη 
απόδοση στην κάλυψη του ελλείµµατος. Στη συνέχεια οι λύσεις αυτές αξιολογούνται 
µε τη βοήθεια του Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων WaterStrategyMan. 

5.2 Αξιολόγηση µε τη Μέθοδο Κόστους – Αποδοτικότητας 

Ξεκινώντας την αξιολόγηση (Στάδιο 1), οι πιθανοί και αποδεκτοί συνδυασµοί λύσεων  
µε βάση τις προτάσεις που παρουσιάζει ο Πίνακας 26, είναι 576. Για αυτούς τους 
συνδυασµούς υπολογίζονται τα κόστη και η παραγόµενη ποσότητα νερού. Οι 
συνδυασµοί των λύσεων παρουσιάζονται στο Σχήµα 16. 
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Σχήµα 16. Πιθανοί και Αποδεκτοί Συνδυασµοί 

Με την απαλοιφή των λύσεων που είναι οικονοµικά αναποτελεσµατικές και µη 
αποδοτικές, προέκυψαν 27 λύσεις (Στάδιο 2). Για αυτές υπολογίστηκε το µέσο κόστος 
και προσδιορίστηκαν οι λύσεις µε το χαµηλότερο µέσο κόστος για επιπλέον απόδοση 
(Στάδιο 3). Οι λύσεις αυτές παρουσιάζονται στο Σχήµα 17. 
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Σχήµα 17. Οικονοµικά Αποτελεσµατικές και Αποδοτικές Λύσεις 

Στη συνέχεια υπολογίστηκαν τα µέσα κόστη των οικονοµικά αποτελεσµατικών και 
αποδοτικών λύσεων και προσδιορίστηκαν οι λύσεις µε το χαµηλότερο µέσο κόστος για 
επιπλέον παραγόµενη ποσότητα νερού. Ο Πίνακας 27 παρουσιάζει τους συνδυασµούς 
που τελικά επιλέχθηκαν ως οικονοµικά αποδοτικοί. 

Πίνακας 27. Επιλεγµένοι Συνδυασµοί Λύσεων 

ΛΥΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (m3/yr) ΚΟΣΤΟΣ (€/yr) 
1 8 Γεωτρήσεις (20 m3/h, 14 h/d ετήσια λειτουργία) 800,000 104,000 

2 8 Γεωτρήσεις (20 m3/h, 14 h/d ετήσια λειτουργία) 
Εγκατάσταση Μειωτών Πίεσης 1,065,000 164,000 

3 
8 Γεωτρήσεις (20 m3/h, 14 h/d ετήσια λειτουργία) 
Εγκατάσταση Μειωτών Πίεσης 
Μείωση απωλειών δικτύου κατά 8% 

1,233,000 245,000 

4 
8 Γεωτρήσεις (20 m3/h, 14 h/d ετήσια λειτουργία) 
Εγκατάσταση Μειωτών Πίεσης 
Μείωση απωλειών δικτύου κατά 12% 

1,299,000 291,000 

5 

8 Γεωτρήσεις (20 m3/h, 14 h/d ετήσια λειτουργία) 
Εγκατάσταση Μειωτών Πίεσης 
Μείωση απωλειών δικτύου κατά 12% 
Φράγµα (180,000 m3, 80% απόληψη) 

1,444,000 414,000 

6 

8 Γεωτρήσεις (20 m3/h, 14 h/d ετήσια λειτουργία) 
Εγκατάσταση Μειωτών Πίεσης 
Μείωση απωλειών δικτύου κατά 12% 
Φράγµα (180,000 m3, 80% απόληψη) 
Αφαλάτωση (1,600 m3/d, 170 d/yr λειτουργία) 

1,716,000 658,000 

Το Σχήµα 18 παρουσιάζει τους συνδυασµούς αυτούς σε σχέση µε τους αρχικά 
προτεινόµενους. 
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Σχήµα 18. Σύνολο Συνδυασµών και Οικονοµικά Αποδοτικές Λύσεις 

Οι συνδυασµοί των προτάσεων περιλαµβάνουν έργα ενίσχυσης της προσφοράς αλλά 
και µείωσης της ζήτησης, τα οποία µε την διαδοχική εφαρµογή τους επιτυγχάνουν την 
κάλυψη των υδατικών αναγκών (Σχήµα 19). Ο χρονικός προγραµµατισµός της 
εφαρµογής των µέτρων είναι ενδεικτικός. Ο σχεδιασµός γίνεται µε βάση το έλλειµµα 
που παρουσιάζεται στην αιχµή της ζήτησης του Αυγούστου, ενώ η διαφορά µεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης λειτουργεί ως ασφάλεια σε περιπτώσεις που αυξηθεί η ζήτηση 
µε µεγαλύτερους ρυθµούς από τους προβλεπόµενους ή µειωθεί η προσφορά νερού 
λόγω ετών µε χαµηλό ύψος βροχής. 
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Σχήµα 19. Εφαρµογή Επιλεγµένων Λύσεων 
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Η ανάλυση ολοκληρώνεται µε την Καµπύλη Προστιθέµενου Κόστους (Incremental 
Cost Curve) (Στάδιο 4). Από την ανάλυση του προστιθέµενου κόστους σε σχέση µε την 
απόδοση των λύσεων, απαντάται τελικά το ερώτηµα εάν η υλοποίηση της επόµενης 
λύσης αξίζει το πρόσθετο επενδυτικό κόστος (Σχήµα 20). 

Λύση 6:
Λύση 5+Αφαλάτωση 1600m3/dΛύση 5: 

Λύση 4+Φράγµα 180,000 m3
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Σχήµα 20. Καµπύλη Προστιθέµενου Κόστους 

Για την κάλυψη των σηµερινών αναγκών προτιµώνται οι επεµβάσεις που εστιάζονται 
στην βελτίωση της υπάρχουσας υποδοµής (µείωση των απωλειών των δικτύων) και η 
συνήθης πρακτική της χρήση των υπόγειων υδάτων µε τη διάνοιξη καινούργιων 
γεωτρήσεων. Υψηλότερα επίπεδα παραγωγής απαιτούν την κατασκευή φράγµατος, 
λύση η οποία προτιµάται από την κατασκευή µονάδας αφαλάτωσης λόγω του 
µικρότερου κόστους. Στη συνέχεια χρησιµοποιούνται λύσεις µε σηµαντικό επενδυτικό 
και λειτουργικό κόστος, όπως η κατασκευή µονάδας αφαλάτωσης. Η επόµενη 
αποδοτική λύση θα περιλάµβανε µεταφορά νερού µε δεξαµενόπλοια αλλά δεν 
λαµβάνεται υπόψη λόγω υψηλού κόστους αναλογικά µε την ποσότητα νερού που 
προσφέρεται. Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί επικουρικά σε εξαιρετικά δυσµενείς 
συνθήκες. 

5.3 Αξιολόγηση Προτάσεων µε το Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων 
WaterStrategyMan 

Το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης γίνεται µε τη χρήση του Συστήµατος Υποστήριξης 
Αποφάσεων WaterStrategyMan. Για την εκτίµηση της ζήτησης ως έτος βάσης 
λαµβάνεται το 2001 και σαν κατάσταση βάσης η σηµερινή κατάσταση στο νησί της 
Πάρου. Το υδρολογικό σενάριο αποτελείται από µια ακολουθία κανονικών ετών, που 
βασίζεται σε µετεωρολογικά στοιχεία καταγεγραµµένα από το µετεωρολογικό σταθµό 
του νησιού. Για την Πάρο το κανονικό έτος ορίζεται από τη µέση ετήσια βροχόπτωση 
στην περιοχή, που είναι ίση µε 474mm περίπου και προκύπτει από τις υπάρχουσες 
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µετρήσεις. Λόγω ελλιπών στοιχείων δεν επιχειρήθηκε η χρήση υδρολογικού σεναρίου 
µε ακολουθία πολύ ξηρών, ξηρών, κανονικών, υγρών και πολύ υγρών, που ορίζονται µε 
απόκλιση 10% και 20% κάτω ή πάνω από το κανονικό έτος, αντίστοιχα. Η επιλογή µιας 
τέτοιας ακολουθίας επηρεάζει την προσφερόµενη ποσότητα νερού για κάθε έτος. 

Όσον αφορά στα προτεινόµενα σχέδια διαχείρισης, οι έξι επιλεχθείσες λύσεις 
εφαρµόζονται διαδοχικά στην κατάσταση βάσης και αξιολογούνται µε βάση την ετήσια 
παραγόµενη ποσότητα νερού, την αντλούµενη ποσότητα από τις γεωτρήσεις, το ετήσιο 
έλλειµµα και το ετήσιο κόστος από το έτος 2003 έως το έτος 2040. Επίσης 
παρουσιάζεται η τελική βαθµολογία των έξι λύσεων µε βάση τον τρόπο αξιολόγησης 
που περιγράφει η παράγραφος 4.3.1.2. 

Η χρονική εφαρµογή των λύσεων εξαρτάται από το πότε εµφανίζεται έλλειµµα και για 
πόσο αυτό καλύπτεται ικανοποιητικά από την εκάστοτε λύση. Όταν το έλλειµµα αρχίζει 
να αυξάνει, τότε εφαρµόζεται η επόµενη λύση.  

Η εφαρµογή των λύσεων ξεκινά το έτος 2003 µε τη κατασκευή των οκτώ γεωτρήσεων. 
Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης για την κατάσταση βάσης, έλλειµµα 
παρουσιάζεται σε περιοχές των έξι από τα επτά δηµοτικά διαµερίσµατα του νησιού. Με 
βάση αυτά, οι γεωτρήσεις τοποθετούνται ως εξής (Χάρτης 4): 

 Στο ∆.∆. Αγκαιριάς, που παρουσιάζει το µεγαλύτερο έλλειµµα λόγω χαµηλής 
παροχής των γεωτρήσεων της περιοχής, τοποθετούνται τρεις γεωτρήσεις και 
συνδέονται µε την οµώνυµη δεξαµενή. 

 Στο ∆.∆. Μάρπησσας τοποθετούνται δύο γεωτρήσεις που συνδέονται µε τη 
µικρή δεξαµενή της Μάρπησσας, ενισχύοντας την παροχή στην πόλη της 
Μάρπησσας και στον οικισµό Πίσω Λιβάδι που παρουσιάζει σηµαντική 
τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς µήνες. 

 Στο ∆.∆. Παροικιάς τοποθετείται µια γεώτρηση στην περιοχή της Καλαµαύκας 
και συνδέεται µε την οµώνυµη δεξαµενή, ενισχύοντας το νότιο τµήµα του 
δικτύου του ∆.∆. 

 Στο ∆.∆. Νάουσσας τοποθετείται µια γεώτρηση στην περιοχή της Μονής 
Λογγοβάρδας, ενισχύοντας την παροχή στο δυτικό τµήµα του δικτύου του ∆.∆. 

 Στο ∆.∆. Λευκών τοποθετείται µία γεώτρηση στην περιοχή του Άσπρου 
Χωριού, γιατί η παλαιά γεώτρηση έχει πάψει να λειτουργεί. 

Το ∆.∆. Κώστου δεν παρουσιάζει έλλειµµα, ενώ το έλλειµµα στο ∆.∆. Αρχιλόχου 
µπορεί να αντιµετωπιστεί αυξάνοντας λίγο την παροχή των υφιστάµενων γεωτρήσεων. 

Μετά την κατασκευή των γεωτρήσεων, το επόµενο µέτρο είναι η τοποθέτηση µειωτών 
ροής στο 70% των νοικοκυριών του νησιού. Η εφαρµογή του µέτρου αυτού γίνεται 
στους µεγάλους οικισµούς του νησιού που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό 
µόνιµων κατοίκων και παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη εποχιακή διακύµανση πληθυσµού, 
δηλαδή στην Παροικιά, τη Νάουσσα, στην Αγκαιριά και σε οικισµούς που 
εξακολουθούσαν να παρουσιάζουν κάποιο έλλειµµα µετά την εφαρµογή της 
προηγούµενης λύσης. Έτος εφαρµογής είναι το 2005, κατά το οποίο παρουσιάζεται 
έλλειµµα στην περιοχή του ∆.∆. Νάουσας και στη συνέχεια στο ∆.∆. Παροικιάς. 
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Χάρτης 4. Νήσος Πάρος 

Οι επισκευές και οι αντικαταστάσεις των δικτύων για µείωση των απωλειών κατά 8% 
εφαρµόζονται το έτος 2010 στα δύο µεγάλα ∆.∆. του νησιού. 

Η περαιτέρω µείωση των απωλειών των δικτύων κατά 4% θεωρείται ότι επιτυγχάνεται 
έµµεσα µε την εγκατάσταση τηλελέγχου και τηλεχειρισµού των δικτύων και 
εφαρµόζεται το 2015, εφόσον τότε το έλλειµµα αρχίζει να γίνεται σηµαντικό στα δύο 
µεγάλα ∆.∆. του νησιού. 

Η κατασκευή του φράγµατος γίνεται το έτος 2016, οπότε και ξεκινάει η πλήρωσή του, 
ώστε να λειτουργήσει από το επόµενο έτος που παρατηρείται έλλειµµα στους οικισµούς 
των ∆.∆. Παροικιάς και Νάουσας. Το φράγµα ενώνεται µε τα δίκτυα όλων των ∆.∆. 
Λόγω της µικρής χωρητικότητας του ταµιευτήρα και το σχετικά χαµηλό ύψος βροχής 
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που επηρεάζει την ετήσια επαναπλήρωσή του, η κατασκευή της µονάδας αφαλάτωσης 
γίνεται το ίδιο έτος µε την έναρξη λειτουργίας του φράγµατος, για να αυξηθεί η ετήσια 
προσφερόµενη ποσότητα νερού και να αντιµετωπιστεί ικανοποιητικότερα το έλλειµµα. 

Το Σχήµα 21 ως Σχήµα 24 παρουσιάζουν την απόδοση των προτεινόµενων λύσεων σε 
σχέση µε τις παραµέτρους που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση. 
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Σχήµα 21. Συνολικά Παραγόµενη Ποσότητα Νερού 

Για τα σχέδια που αφορούν στην ενίσχυση της προσφοράς παρατηρείται αύξηση της 
συνολικά παραγόµενης ποσότητας νερού. Στις περιπτώσεις εφαρµογής µέτρων 
εξοικονόµησης νερού, δηλαδή στα δύο σχήµατα που περιλαµβάνουν µείωση των 
απωλειών των δικτύων, η παραγόµενη ποσότητα νερού µειώνεται, επειδή, λόγω των 
µειωµένων απωλειών, καλύπτεται το έλλειµµα µε µικρότερη παραγωγή νερού (Σχήµα 
21). Η πρώτη λύση έχει τη µεγαλύτερη παραγωγή νερού, γιατί δεν περιλαµβάνει τις 
λύσεις που µειώνουν τη ζήτηση µέχρι την κατασκευή της µονάδας αφαλάτωσης. 

Στο Σχήµα 22 παρουσιάζεται η αντλούµενη ποσότητα νερού από τις γεωτρήσεις. Η 
παρουσίαση αυτής της παραµέτρου κρίθηκε σηµαντική, γιατί σκοπός των 
διαχειριστικών σχεδίων, εκτός από την αντιµετώπιση του ελλείµµατος, είναι η 
ποσοτική και ποιοτική διατήρηση των υπόγειων υδάτων για αποφυγή µελλοντικών 
φαινοµένων πτώσης στάθµης του υδροφορέα ή υφαλµύρωσής του, εφόσον τα υπόγεια 
νερά είναι ο βασικός πόρος υδροδότησης του νησιού. 
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Σχήµα 22. Αντλούµενη Ποσότητα Νερού από τις Γεωτρήσεις 

Παρατηρείται ότι η ποσότητα που αντλείται είναι σχετικά αυξηµένη για τις λύσεις που 
περιλαµβάνουν κατασκευή νέων γεωτρήσεων παράλληλα µε τα µέτρα µείωσης της 
ζήτησης, ενώ µειώνεται µε την εφαρµογή των λύσεων της κατασκευής φράγµατος και 
µονάδας αφαλάτωσης. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα άντλησης της ποσότητας 
αυτής σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
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Σχήµα 23. Ετήσιο Έλλειµµα 

Το ετήσιο έλλειµµα (Σχήµα 23) µειώνεται µε την εφαρµογή των επεµβάσεων αλλά σε 
καµία περίπτωση δεν µηδενίζεται εφόσον στο νησί υπάρχουν οικισµοί που δεν είναι 
συνδεδεµένοι µε το δίκτυο και εξυπηρετούνται από υδροφόρες ή ιδιωτικές γεωτρήσεις, 
για τις οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία. Οι οικισµοί που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη 
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συγκέντρωση µόνιµου και εποχιακού πληθυσµού δεν αντιµετωπίζουν σοβαρό 
πρόβληµα ελλείµµατος µετά την διαδοχική εφαρµογή των λύσεων. Πιθανές ελλείψεις 
που παρουσιάζονται µπορούν να αντιµετωπιστούν τοπικά µε µικρή αύξηση της 
παροχής των γεωτρήσεων ή µε χρήση υδροφόρων σε περίπτωση ανάγκης. 

Όσον αφορά στο κόστος των εφαρµογών (Σχήµα 24), όπως είναι αναµενόµενο, η λύση 
που περιλαµβάνει την κατασκευή µονάδας αφαλάτωσης έχει το µεγαλύτερο ετήσιο 
κόστος, ακολουθούµενη από τη λύση της κατασκευής φράγµατος ενώ οι λύσεις 
µείωσης των απωλειών δικτύου παρουσιάζονται σχετικά οικονοµικές, δεδοµένης της 
καλύτερης απόδοσής τους σχετικά µε την προσφερόµενη ποσότητα νερού. 
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Σχήµα 24. Ετήσιο Κόστος 

Η τελική βαθµολογία των λύσεων υπολογίζεται για δύο δείκτες, έναν περιβαλλοντικό 
δείκτη σχετικά µε την µη αειφορική παραγωγή νερού και έναν δείκτη απόδοσης 
σχετικά µε την ικανοποίηση των αναγκών για νερό ύδρευσης. Ως ικανοποιητική τιµή 
για το κατώτατο όριο κάλυψης του ελλείµµατος θεωρείται το 90%, ενώ η µη αειφορική 
παραγωγή νερού θεωρείται ότι δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 40%. Ο Πίνακας 28 
παρουσιάζει τα βάρη που χρησιµοποιήθηκαν και το εύρος των τιµών που λαµβάνουν οι 
δείκτες αυτοί. 

Πίνακας 28. Βάρη και Εύρος ∆εικτών 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ ΑΝΩ ΟΡΙΟ 
Μη Αειφορική Παραγωγή Νερού 0.4 0.0 0.4 
Ικανοποίηση Αναγκών για Νερό Ύδρευσης 0.6 0.9 1.0 

Ο Πίνακας 29 και το Σχήµα 25 και το Σχήµα 26 παρουσιάζουν τις βαθµολογίες των 
λύσεων για τους δύο δείκτες σχετικά µε: 

 Την αξιοπιστία του συστήµατος, δηλαδή µε ποια λύση το σύστηµα παρουσιάζει 
τις λιγότερες αστοχίες. 
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 Την αντοχή του συστήµατος, δηλαδή µε ποια λύση το σύστηµα επανέρχεται πιο 
εύκολα στην κανονική του λειτουργία µετά από µια αστοχία. 

 Την σχετική ευαισθησία του συστήµατος που αφορά στην απόκλιση από την 
επιτρεπτή κατάσταση και τη διάρκεια αυτής. 

Πίνακας 29. Βαθµολογία Λύσεων 

∆ΕΙΚΤΗΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΛΥΣΗ 
1 

ΛΥΣΗ 
2 

ΛΥΣΗ 
3 

ΛΥΣΗ 
4 

ΛΥΣΗ 
5 

ΛΥΣΗ 
6 

Μη Αειφορική Παραγωγή Νερού 
Μέση Τιµή 0.497 0.386 0.386 0.383 0.382 0.403 0.399 
Αξιοπιστία 0.000 0.034 0.069 0.138 0.138 0.138 0.138 
Προσαρµοστικότητα 0.000 0.000 0.000 0.040 0.040 0.040 0.040 
Σχετική Ευαισθησία 
Απόκλιση 0.000 0.866 0.863 0.875 0.883 0.692 0.732 
Μέγιστη Απόκλιση 0.000 0.788 0.797 0.796 0.796 0.516 0.589 
∆ιάρκεια 0.000 0.000 0.036 0.554 0.554 0.554 0.554 
Σύνολο 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002 0.001 0.001 

Ικανοποίηση Αναγκών για Νερό Ύδρευσης 
Μέση Τιµή 0.792 0.911 0.918 0.933 0.940 0.942 0.959 
Αξιοπιστία 0.417 0.828 0.842 0.882 0.899 0.899 0.948 
Προσαρµοστικότητα 0.143 0.417 0.418 0.439 0.457 0.457 0.667 
Σχετική Ευαισθησία 
Απόκλιση 0.279 0.000 0.056 0.118 0.171 0.220 0.480 
Μέγιστη Απόκλιση 0.000 0.263 0.273 0.300 0.388 0.396 0.621 
∆ιάρκεια 0.000 0.657 0.658 0.675 0.688 0.688 0.786 
Σύνολο 0.000 0.000 0.004 0.009 0.019 0.025 0.148 
Γενικό Σύνολο 0.000 0.000 0.002 0.006 0.012 0.015 0.089 

Όσον αφορά στην απόδοση των λύσεων για τον πρώτο δείκτη, η υπάρχουσα κατάσταση 
παρουσιάζει τη µεγαλύτερη µέση τιµή, ενώ για τις υπόλοιπες παραµέτρους η 
βαθµολογία της είναι ίση µε το µηδέν. Μεγαλύτερη αξιοπιστία και µεγαλύτερη 
προσαρµοστικότητα παρουσιάζουν οι λύσεις µε µεγάλη παραγωγή νερού, ενώ στην 
παράµετρο της ευαισθησίας του συστήµατος, µεγαλύτερες αποκλίσεις παρουσιάζουν οι 
τέσσερις πρώτες λύσεις αλλά και µεγαλύτερη διάρκεια, οι τέσσερις τελευταίες. 
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Σχήµα 25. ∆είκτης Μη Αειφορικής Παραγωγής Νερού 
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Σχήµα 26. ∆είκτης Ικανοποίησης Αναγκών για Νερό Ύδρευσης 

Όσον αφορά στην απόδοση των λύσεων για τον δεύτερο δείκτη, η έκτη λύση 
παρουσιάζει τη µεγαλύτερη µέση τιµή, τη µεγαλύτερη αξιοπιστία και τη µεγαλύτερη 
προσαρµοστικότητα. Επίσης, ως προς την ευαισθησία, παρουσιάζει τη µεγαλύτερη 
απόκλιση και τη µεγαλύτερη διάρκεια. 
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Σχήµα 27. Συνολική Βαθµολογία 

Η τελική βαθµολογία των δεικτών προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τις επιµέρους τιµές 
µεταξύ τους, µε εξαίρεση τη µέση τιµή, ενώ το τελικό αποτέλεσµα προκύπτει από το 
άθροισµα των επιµέρους τιµών, πολλαπλασιασµένων επί τα βάρη των δεικτών. Όλα τα 
νούµερα είναι πολλαπλασιασµένα επί 1000 για την καλύτερη γραφική αναπαράστασή 
τους. Συνολικά, για τον πρώτο δείκτη, τη µη αειφορική παραγωγή νερού, µεγαλύτερες 
τιµές παρουσιάζουν οι λύσεις που περιλαµβάνουν µικρές τεχνικές επεµβάσεις, δηλαδή 
κατασκευή γεωτρήσεων και µέτρα διαχείρισης της ζήτησης. Για τον δεύτερο δείκτη, 
την ικανοποίηση αναγκών για νερό ύδρευσης, τη µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία 
παρουσιάζει η τελευταία λύση αφού αυτή ικανοποιεί σε µεγαλύτερο βαθµό τις ανάγκες 
σε νερό παράγοντας τις µεγαλύτερες ποσότητες. Υψηλότερη τελική βαθµολογία έχει η 
έκτη λύση, πράγµα αναµενόµενο, γιατί περιέχει και τις έξι λύσεις. Ακολουθούν η 
τέταρτη και η τρίτη λύση µε κατασκευή γεωτρήσεων και διαχείριση της ζήτησης, που 
προτιµώνται από την πέµπτη λύση που περιλαµβάνει την κατασκευή φράγµατος. 
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6 Συµπεράσµατα και Προτάσεις 

Η εφαρµογή της µεθόδου Κόστους – Αποδοτικότητας ως εργαλείο αξιολόγησης 
προτάσεων διαχείρισης των υδατικών πόρων στο νησί της Πάρου οδήγησε σε 
συγκεκριµένες λύσεις που αντιµετωπίζουν δυσδιάστατα το πρόβληµα καλύπτοντας 
επαρκώς το έλλειµµα µε τον πιο οικονοµικά αποδοτικό τρόπο. 

Το πλεονέκτηµα της µεθόδου εστιάζεται στην ευκολία της χρήσης αλλά και στην 
προσαρµογή στο εκάστοτε πρόβληµα διαχείρισης, όποτε το αξιολογούµενο µέγεθος δεν 
εκφράζεται σε νοµισµατικές µονάδες. 

Οι λύσεις που αξιολογούνται είναι κυρίως τεχνικές – κατασκευαστικές αλλά θα πρέπει 
να συνεκτιµηθεί εάν µε άλλες (µη κατασκευαστικές) δράσεις, που δεν επεµβαίνουν 
στην αύξηση της προσφοράς είναι δυνατό να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσµα. 
Παραδείγµατα τέτοιων δράσεων θα µπορούσαν να είναι η επιδότηση για εξοικονόµηση 
νερού στα νοικοκυριά και τα ξενοδοχεία, µέσω αγοράς συσκευών µε µικρότερη 
κατανάλωση νερού και οικιακών δεξαµενών, και η διεξαγωγή εκστρατειών ενηµέρωσης 
του πληθυσµού σχετικά µε τρόπους εξοικονόµησης. 

Το Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων WaterStrategyMan, αν και πιο πολύπλοκο στη 
χρήση, αξιολογεί τις προτεινόµενες λύσεις µε βάση περισσότερες παραµέτρους, 
συµπεριλαµβανοµένου κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών. Επίσης, είναι δυνατή η 
χωρική κατανοµή των επεµβάσεων, ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες. Η αξιολόγηση 
µπορεί να γίνει σε ετήσια και µηνιαία βάση για τον επιλεγµένο χρονικό ορίζοντα. 

Από την εφαρµογή της αξιολόγησης µε τη βοήθεια του Συστήµατος Υποστήριξης 
Αποφάσεων WaterStrategyMan, προέκυψε ως βέλτιστη η έκτη λύση που περιλαµβάνει 
τη διάνοιξη νέων γεωτρήσεων, εγκατάσταση µειωτών πίεσης, βελτίωση των δικτύων, 
την κατασκευή ενός φράγµατος και µιας µονάδας αφαλάτωσης. Παρατηρείται όµως ότι 
η αµέσως καλύτερη λύση είναι η τέταρτη λύση που περιλαµβάνει µέτρα διαχείρισης της 
ζήτησης χωρίς µεγάλες τεχνικές επεµβάσεις. Έτσι, µε βάση τα ποσοστά κάλυψης του 
ελλείµµατος, λύσεις που θα µείωναν κατά ένα µέρος τη ζήτηση - όπως εφαρµογή 
πρακτικών εξοικονόµησης στον οικιακό τοµέα και µείωση των απωλειών των δικτύων, 
σε συνδυασµό µε τιµολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης που θα ωθούσε τους χρήστες 
στη σοφή κατανάλωση - θα οδηγούσαν στην εξάλειψη των προβληµάτων και την 
αειφορία των υδατικών πόρων του νησιού. 

Από τα αποτελέσµατα των δύο αξιολογήσεων καθίσταται σαφές πως αν και η ενίσχυση 
της προσφερόµενης ποσότητας νερού µέσω τεχνικών – κατασκευαστικών λύσεων είναι 
αναπόφευκτη, δεδοµένης της αύξησης του πληθυσµού και προσφέρει ασφάλεια για την 
ικανοποίηση των αναγκών, µέτρα κοινωνικό – οικονοµικά που δρουν επικουρικά στη 
ορθή χρήση του πόρου είναι απαραίτητα. 
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Παράρτηµα I: Περίληψη Οδηγίας 2000/60/ΕΚ



1. Βασικές Αρχές της Οδηγίας 2000/60 

1. Ο ρυπαίνων πληρώνει (στην ουσία απορυπαίνει). 

2. ∆ιατήρηση της ποιότητας - προφύλαξη και προληπτική δράση - λήψη µέτρων για την 
επανόρθωση των υποβαθµισµένων υδατικών σωµάτων. 

3. Μονάδα διαχείρισης η λεκάνη απορροής. 

4. Οι κοινοί πόροι, πέραν των συνόρων συνδιαχειρίζονται. 

5. Το νερό είναι οικολογικό και κοινωνικό αγαθό. 

 

2. Βασικές Απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60  

2003: Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας - προσδιορισµός λεκανών απορροής και 
καθορισµός αρµόδιων φορέων. 

2004: Ολοκλήρωση ανάλυσης πιέσεων - καταγραφή προστατευόµενων περιοχών 

2006: Λειτουργία προγραµµάτων παρακολούθησης. 

2008: Τα Προγράµµατα ∆ιαχείρισης παρουσιάζονται στο κοινό: 

2009: ∆ηµοσίευση Προγραµµάτων ∆ιαχείρισης. 

2010: Εφαρµογή τιµολογιακής πολιτικής υδάτων. 

2012: Θέση σε λειτουργία Προγραµµάτων ∆ιαχείρισης. 

2015: Τα ύδατα ανταποκρίνονται στην καλή κατάσταση. 

3. Άρθρα 

Άρθρο 1: Σκοπός: Θέσπιση Πλαισίου. 

 Αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης, προστασία και βελτίωση. 

 Προώθηση βιώσιµης χρήσης. 

 Μετριασµός επιπτώσεων από πληµµύρες και ξηρασίες. 

 Εξασφάλιση επαρκούς παροχής, καλής ποιότητας, για βιώσιµη, ισόρροπη και 
δίκαια χρήση. 

Άρθρο 2: Ορισµοί. 

Άρθρο 3: Συντονισµός διοικητικών ρυθµίσεων σε περιοχές λεκάνης απορροής 
ποταµού (ως 22/12/03 προσδιορισµός και έξι µήνες µετά σύνταξη καταλόγου, 
ενηµέρωση για τυχόν αλλαγές εντός τριµήνου). 

 Προσδιορισµός λεκανών απορροής. 

 Προσδιορισµός αρµόδιας αρχής για την εφαρµογή της οδηγίας σε κάθε λεκάνη. 

 Συν-διαχείριση διεθνών λεκανών. 

Άρθρο 4: Περιβαλλοντικοί Στόχοι. 
 Μεταξύ δύο στόχων επιλέγεται ο αυστηρότερος. 
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 Χαρακτηρισµός συστήµατος ως τεχνητό ή τροποποιηµένο όταν η επίτευξη καλής 
κατάστασης έχει αρνητικές επιπτώσεις. 

 Παράταση δικαιολογείται όταν δεν παρατηρείται περαιτέρω υποβάθµιση και 
λόγω τεχνικών δυσκολιών, µεγάλων δαπανών ή φυσικών συνθηκών. 

 Ενηµέρωση των σχεδίων διαχείρισης. 

 Προσωρινή υποβάθµιση δεν καθιστά παράβαση. 

α) Για τα επιφανειακά ύδατα: 

 Πρόληψη, προστασία, αναβάθµιση και αποκατάσταση για επίτευξη καλής 
κατάστασης σε 15 έτη. 

β) Για τα υπόγεια ύδατα: 

 Πρόληψη, προστασία, αναβάθµιση και αποκατάσταση για επίτευξη καλής 
κατάστασης σε 15 έτη. 

 Ισορροπία µεταξύ άντλησης και ανατροφοδότησης. 

γ) Για τις προστατευόµενες περιοχές: 

 Συµµόρφωση µε πρότυπα και στόχους σε 15 έτη. 

Άρθρο 5: Χαρακτηριστικά της περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού, επισκόπηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και 
οικονοµική ανάλυση της χρήσης ύδατος. 

 Ανάλυση χαρακτηριστικών, επισκόπηση επιπτώσεων ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, οικονοµική ανάλυση της χρήσης για κάθε περιοχή λεκάνης 
απορροής. 

 Επανεξέταση των παραπάνω σε δεκατρία έτη και µετά ανά εξαετία. 

Άρθρο 6: Μητρώο προστατευόµενων περιοχών. 

Άρθρο 7: Ύδατα που χρησιµοποιούνται για την άντληση πόσιµου ύδατος. 
 Προσδιορισµός υδατικών συστηµάτων για ανθρώπινη κατανάλωση µε παροχή 10 

m3 ή για 50 άτοµα και πάνω, παρόντα και µελλοντικά. 

 Παρακολούθηση συστηµάτων µε παροχή άνω των 100 m3 κατά µέσο όρο 
ηµερησίως. 

 Το καθεστώς επεξεργασίας πληροί τα πρότυπα. 

 Προστασία για αποφυγή υποβάθµισης, µείωση επιπέδου επεξεργασίας πόσιµου 
νερού και καθιέρωση ζωνών ασφαλείας. 

Άρθρο 8: Παρακολούθηση της κατάστασης των επιφανειακών και των υπόγειων 
υδάτων και των προστατευόµενων περιοχών. 

 Κατάρτιση προγραµµάτων παρακολούθησης σε έξι έτη. 

 Παρακολούθηση όγκου, στάθµης, ροής, οικολογικής και χηµικής κατάσταση 
επιφανειακών υδάτων. 

 Παρακολούθηση χηµικής και ποσοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων. 

 Ειδική παρακολούθηση προστατευόµενων περιοχών. 
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Άρθρο 9: Ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος (αναφορά στα σχέδια 
διαχείρισης). 

 Κόστους υπηρεσιών ύδατος, κόστος περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. 

 Ο ρυπαίνων πληρώνει. 

 Μέχρι το 2010, οι πολιτικές τιµολόγησης να δίνουν κίνητρα για αποτελεσµατική 
χρήση και συµβολή των χρηστών στην ανάκτηση του κόστους. 

 Μη εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» όταν δεν θίγονται οι στόχοι της 
οδηγίας και αναφορά λόγων. 

Άρθρο 10: Η συνδυασµένη προσέγγιση για σηµειακές και διάχυτες πηγές. 
 Έλεγχος απορρίψεων σε επιφανειακά ύδατα, εκποµπών µε Β∆Τ, σχετικών ορίων 
εκποµπής και σε διάχυτες εκποµπές των βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών, 
σχετικά µε: 

• Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο ρύπανσης (96/61/ΕΚ). 
• Επεξεργασία αστικών λυµάτων (91/271/ΕΚ). 
• Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (91/676/ΕΚ). 
• Σε λοιπές οδηγίες. 

Άρθρο 11: Πρόγραµµα µέτρων (κατάρτιση σε εννέα έτη, εφαρµογή σε δώδεκα και 
αναθεώρηση σε δεκαπέντε έτη και µετά ανά εξαετία). 

 Μέτρα που προκύπτουν από την εθνική νοµοθεσία. 

 Βασικά και συµπληρωµατικά µέτρα: 

• Για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία των 
υδάτων. 

• Για την ανάκτηση κόστους. 
• Προαγωγή για αποτελεσµατική και βιώσιµη χρήση. 
• ∆ιαφύλαξη ποιότητας και µείωση επεξεργασίας για πόσιµο νερό. 
• Έλεγχος άντλησης, κατακράτησης και αδειών µε επανεξέταση των 

σηµαντικών. 
• Έλεγχος εκποµπών ρύπων. 
• Πρόληψη και έλεγχος διάχυτων πηγών ρύπανσης (υπό µορφή 

απαίτησης). 
• Εξασφάλιση καλής οικολογικής κατάστασης υδροµορφολογικών 

χαρακτηριστικών. 
• Απαγόρευση απορρίψεων ρύπων. 
• Πρόληψη και αντιµετώπιση ατυχηµάτων. 

 Επιτρέπεται η έκχυση υδάτων: 

• Για γεωθερµικούς σκοπούς. 
• Σε ακατάλληλους σχηµατισµούς µε ουσίες από εξόρυξη 

υδρογονανθράκων ή µεταλλεύµατος. 
• Από άντληση σε ορυχεία και µεταλλεία. 
• Φυσικού αερίου ή υγραερίου σε ακατάλληλους σχηµατισµούς ή λόγω 

ανάγκης εφοδιασµού χωρίς κίνδυνο ρύπανσης των υπόγειων νερών. 
• Από κατασκευαστικές ή οικοδοµικές εργασίες. 
• Απορρίψεις µικρών ποσοτήτων ουσιών για επιστηµονικούς λόγους. 
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 Πρόσθετα µέτρα σε περίπτωση αποτυχίας και διερεύνηση αιτίων, εξέταση αδειών 
και εξουσιοδοτήσεων, αναθεώρηση προγραµµάτων και θέσπιση πρόσθετων 
µέτρων (εκτός από ακραίες περιπτώσεις). 

 Κάθε νέο µέτρο εφαρµόζεται σε τρία έτη από την θέσπισή του. 

Άρθρο 12: Θέµατα που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν σε επίπεδο κράτους 
µέλους. 

 Αναφέρεται στην επιτροπή η οποία απαντά εντός εξαµήνου. 

Άρθρο 13: Σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού (δηµοσίευση σε εννέα 
έτη και αναθεώρηση σε δεκαπέντε και µετά ανά εξαετία). 

 Εξασφάλιση κατάρτισης σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού. 

 Στις διεθνείς λεκάνες, καταρτίζονται διεθνή σχέδια ή για τα µέρη της λεκάνης στο 
κράτος. 

 Αντιµετώπιση λεπτοµερειών µε σχέδια για υπολεκάνη, τοµέα, θέµα ή τύπο 
ύδατος. 

Άρθρο 14: Πληροφόρηση του κοινού και διαβουλεύσεις. 
 Συµµετοχή στην εκπόνηση, αναθεώρηση και ενηµέρωση σχεδίων. 

 ∆ηµοσίευση χρονοδιαγράµµατος και προγράµµατος εκπόνησης τρία έτη πριν την 
έναρξη της περιόδου αναφοράς, επισκόπησης δύο έτη από την έναρξη και 
αντίγραφου προσχεδίου διαχείρισης ένα έτος πριν την έναρξη. 

 Προθεσµία έξι µηνών για υποβολή παρατηρήσεων. 

Άρθρο 15: Υποβολή εκθέσεων. 
 Στην επιτροπή εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευσή τους, σχετικά µε: 

• Περιοχές και χαρακτηριστικά λεκανών. 
• Προγράµµατα παρακολούθησης. 

 Έκθεση προόδου εφαρµογής σχεδίων εντός τριών ετών. 

Άρθρο 16: Στρατηγικές κατά της ρύπανσης των υδάτων. 
 Θέσπιση ειδικών µέτρων για µεµονωµένους ρύπους ή οµάδες ρύπων για τη 

µείωση ή τη σταδιακή εξάλειψη απορρίψεων, εκποµπών και διαρροών. 

 Κατάλογος ουσιών προτεραιότητας βάσει κινδύνου. 

 Επανεξέταση του καταλόγου σε τέσσερα έτη και µετά ανά τετραετία. 

 Προτάσεις ποιοτικών προτύπων και ελέγχου εκποµπών. 

Άρθρο 17: Στρατηγικές για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των 
υπόγειων υδάτων (θέσπιση σε δύο έτη). 

 Κριτήρια καλής χηµικής κατάστασης και αναστροφής της τάσης σε πέντε έτη. 

 Εναρκτήριο σηµείο το 75% του επιπέδου των ποιοτικών προδιαγραφών. 

Άρθρο 18: Έκθεση της Επιτροπής (σε δώδεκα έτη). 
 Πρόοδος εφαρµογής. 

 Κατάσταση υδάτων. 
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 Επιθεώρηση σχεδίων διαχείρισης. 

 Περίληψη ανταπόκρισης σε εκθέσεις ή συστάσεις. 

 Περίληψη πρότασης, ελεγκτικού µέτρου και στρατηγικής. 

 Ενδιάµεσες εκθέσεις προόδου. 

 ∆ιάσκεψη ενδιαφερόµενων µερών. 

Άρθρο 19: Σχέδια για µελλοντικά κοινοτικά µέτρα (σε δύο έτη). 
 Επανεξέταση της οδηγίας σε δεκαεννέα έτη. 

Άρθρο 20: Τεχνικές προσαρµογές της οδηγίας. 

 Είναι δυνατή η προσαρµογή στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο. 

 Μπορούν να θεσπιστούν µορφότυπα στατιστικών και χαρτογραφικών δεδοµένων. 

Άρθρο 21: Κανονιστική επιτροπή. 

Άρθρο 22: Καταργήσεις και µεταβατικές διατάξεις. 
 Κατάργηση σε επτά έτη: 

• 75/440/ΕΟΚ 
• 77/795/ΕΟΚ 
• 79/869/ΕΟΚ 

 Κατάργηση σε δεκατρία έτη: 

• 78/569/ΕΟΚ 
• 79/923/ΕΟΚ 
• 80/68/ΕΟΚ 
• 76/464/ΕΟΚ 

 Μεταβατικές διατάξεις της 76/464/ΕΟΚ για τον κατάλογο ουσιών και εντοπισµό 
προβληµάτων ρύπανσης, θέσπιση προτύπων και λήψη µέτρων. 

 Για ουσίες που δεν έχουν καθοριστεί ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα, ισχύει η 
96/61/ΕΚ. 

Άρθρο 23: Κυρώσεις. 
 Τα κράτη µέλη ορίζουν τις κυρώσεις. 

Άρθρο 24: Εφαρµογή. 
 22 ∆εκεµβρίου 2003 και ενηµέρωση της επιτροπής. 

Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος. 
 Από τη δηµοσίευση στην Επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Άρθρο 26: Αποδέκτες. 
 Τα κράτη µέλη. 

 

 

Παράρτηµα Ι: Στοιχεία απαιτούµενα για τον κατάλογο αρµοδίων αρχών. 
 Όνοµα και διεύθυνση. 
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 Γεωγραφική κάλυψη περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού. 

 Νοµικό καθεστώς. 

 Αρµοδιότητες 

 Μέλη 

 ∆ιεθνείς σχέσεις. 
Παράρτηµα ΙΙ: 
α) Επιφανειακά ύδατα: 

 Ποτάµια, λίµνες, µεταβατικά ή παράκτια ύδατα (χάρτες). 

 Οικοπεριοχές και τύποι συστηµάτων (Σύστηµα Α ή Β) 

 Υδροµορφολογικά, φυσικοχηµικά, βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά. 

 Προσδιορισµός ανθρωπογενών πιέσεων, ρύπανσης από σηµειακές ή διάχυτες 
πηγές, υδροληψίας, εποχιακών διακυµάνσεων και απωλειών, ρύθµισης ροής, 
µορφολογικών αλλοιώσεων και µορφών χρήσεων γης. 

 Αξιολόγηση επιπτώσεων. 

β) Υπόγεια ύδατα (συλλογή και διατήρηση πληροφοριών: 

 Θέσεις και όρια. 

 Πιέσεις από διάχυτες και σηµειακές πηγές, υδροληψία (πλην σηµείων παροχής 
λιγότερων από 10 m3 ηµερησίως κατά µέσο όρο ή άντληση για πόσιµο νερό 
παροχής λιγότερων από 10 m3 ηµερησίως κατά µέσο όρο ή εξυπηρέτησης κάτω 
τον 50 ατόµων) και τεχνητή ανατροφοδότηση. 

 Υπερκείµενα στρώµατα τροφοδοσίας. 

 Επιφανειακά ή χερσαία εξαρτηµένα οικοσυστήµατα. 

 Λεπτοµέρειες σχηµατισµών. 

 Υδρογεωλογία. 

 Κατεύθυνση και ρυθµός ανταλλαγής υδάτων. 

 Χηµική σύνθεση. 

 Χρήση γης υπερκείµενης λεκάνης. 

 Μεταβολή στάθµης. 

 Κατάσταση ρύπανσης που καθιστά οικονοµικά ανέφικτη της επίτευξη καλής 
κατάστασης. 

Παραρτήµατα ΙΙΙ: Οικονοµική Ανάλυση 
 Ανάκτηση κόστους υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένου µακροπρόθεσµων 
προβλέψεων προσφοράς και ζήτησης ύδατος. 

 Υπολογισµός όγκου, τιµών και κόστους υπηρεσιών ύδατος. 

 Υπολογισµός σχετικών επενδύσεων και προβλέψεων επενδύσεων. 

 Επιλογή αποτελεσµατικότερου συνδυασµού µέτρων βάσει δυνητικού κόστους. 
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Παράρτηµα ΙV: Προστατευόµενες Περιοχές (χάρτες) 
 Άντληση για πόσιµο νερό. 

 Προστασία υδρόβιων 

 Ύδατα αναψυχής 

 Ευάλωτες ζώνες 
 Οικότοποι 

Παράρτηµα V: 
α) Κατάσταση επιφανειακών υδάτων: 

 Ποιοτικά στοιχεία για την ταξινόµηση οικολογικής κατάστασης. 

• Ποταµοί 
• Λίµνες 
• Μεταβατικά ύδατα 
• Παράκτια ύδατα 
• Τεχνητά και ιδιαίτερα τροποποιηµένα συστήµατα 

 Κανονιστικοί ορισµοί για την ταξινόµηση. 

• Ορισµοί υψηλής, καλής, µέτριας οικολογικής κατάστασης. 
• ∆ιαδικασία θέσπισης προτύπων ποιότητας. 

 Παρακολούθηση οικολογικής και χηµικής κατάστασης. 

• Σχεδιασµός εποπτικής παρακολούθησης. 
• Σχεδιασµός επιχειρησιακής παρακολούθησης. 
• Σχεδιασµός διερευνητικής παρακολούθησης. 
• Συχνότητα παρακολούθησης. 
• Πρόσθετες απαιτήσεις για την παρακολούθηση προστατευόµενων 

περιοχών. 
• Πρότυπα για την παρακολούθηση ποιοτικών στοιχείων. 

 Ταξινόµηση και παρουσίαση οικολογικής κατάστασης. 

• Συγκρισιµότητα αποτελεσµάτων βιολογικής παρακολούθησης. 
• Παρουσίαση αποτελεσµάτων παρακολούθησης και ταξινόµηση 

οικολογικής και χηµικής κατάστασης. 

β) Υπόγεια ύδατα: 

 Ποσοτική κατάσταση. 

• Παράµετροι για την ταξινόµηση της ποσοτικής κατάστασης. 
• Ορισµός ποσοτικής κατάστασης. 

 Παρακολούθηση ποσοτικής κατάστασης. 

• ∆ίκτυο παρακολούθησης στάθµης. 
• Πυκνότητα τόπων παρακολούθησης. 
• Συχνότητα. 
• Ερµηνεία και παρουσίαση ποσοτικής κατάστασης. 

 Χηµική κατάσταση. 
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• Παράµετροι για τον προσδιορισµό της χηµικής κατάστασης. 
• Ορισµός καλής χηµικής κατάστασης. 

 Παρακολούθηση χηµικής κατάστασης. 

• ∆ίκτυο παρακολούθησης. 
• Εποπτική παρακολούθηση. 
• Επιχειρησιακή παρακολούθηση. 
• ∆ιαπίστωση τάσεων ρύπων. 
• Ερµηνεία και παρουσίαση χηµικής κατάστασης. 

 Παρουσίαση κατάστασης. 

Παράρτηµα VI: Πίνακες µέτρων που πρέπει να λαµβάνονται στα προγράµµατα 
µέτρων. 

 Ύδατα κολύµβησης (76/160/ΕΟΚ) 

 Πτηνά (79/409/ΕΟΚ) 

 Πόσιµο νερό (80/778/ΕΟΚ) 

 Μεγάλα ατυχήµατα (96/82/ΕΚ) 

 Εκτίµηση Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (85/337/ΕΟΚ) 

 Ιλύς σταθµών καθαρισµού (86/278/ΕΟΚ) 

 Επεξεργασία αστικών λυµάτων (91/271/ΕΟΚ) 

 Προϊόντα φυτοπροστασίας (91/414/ΕΟΚ) 

 Οικοσυστήµατα (92/43/ΕΟΚ) 

 Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης (96/61/ΕΚ) 

 Μέσα νοµοθετικά, διοικητικά, οικονοµικά και φορολογικά, περιβαλλοντικές 
συµφωνίες µετά από διαπραγµάτευση, έλεγχοι εκποµπής, κώδικες ορθών 
πρακτικών, ανασύσταση και αποκατάσταση υγροτόπων, έλεγχοι άντλησης, µέτρα 
διαχείρισης ζήτησης, αποτελεσµατικότητας και επαναχρησιµοποίησης 
(βιοµηχανία και άρδευση), δοµικές κατασκευές, αφαλάτωση, έργα 
αποκατάστασης, τεχνητή επαναπλήρωση, εκπαιδευτικά έργα, έργα έρευνας, 
ανάπτυξης και επίδειξης, και λοιπά. 

Παράρτηµα VII: Σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταµού. 

 Γενική περιγραφή και χάρτες. 

 Περίληψη σηµαντικών πιέσεων και επιπτώσεων. 

 Προσδιορισµός και χαρτογράφηση προστατευόµενων περιοχών. 

 Χάρτης δικτύων παρακολούθησης και παρουσίαση των αποτελεσµάτων υπό 
µορφή χάρτη. 

 Κατάλογος περιβαλλοντικών στόχων. 

 Περίληψη οικονοµικής ανάλυσης χρήσης ύδατος. 

 Περίληψη προγραµµάτων µέτρων. 

 Μητρώο τυχόν λεπτοµερέστερων προγραµµάτων (υπολεκάνης, κτλ) 

 Περίληψη µέτρων για την πληροφόρηση του κοινού. 
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 Κατάλογος αρµόδιων αρχών. 

 Ενηµέρωση σχεδίου διαχείρισης (αλλαγές, εκτίµηση προόδου, µέτρα που δεν 
εφαρµόστηκαν, θέσπιση ενδιάµεσων µέτρων. 

Παράρτηµα VIII: Ενδεικτικός κατάλογος κυριότερων ρύπων. 
 Οργανοαλογονούχες, οργανοφωσφορικές και οργανοκασσιτερικές. 
 Ουσίες καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες, που επηρεάζουν τον θυρεοειδή, την 
αναπαραγωγή, κτλ. 

 Υδρογονάνθρακες, παραµένουσες και βιοσωρεύσιµες ουσίες. 

 Κυανούχες ενώσεις, µέταλλα, αρσενικό και ενώσεις. 

 Βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά. 

 Υλικά σε αιώρηµα. 

 Ουσίες που συµβάλουν στον ευτροφισµό. 

 Ουσίες που επηρεάζουν το ισοζύγιο οξυγόνου. 

Παράρτηµα IX: Οριακές τιµές εκποµπών και ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα. 
 Απορρίψεις υδραργύρου (82/176/ΕΟΚ) 

 Απορρίψεις καδµίου (83/513/ΕΟΚ) 

 Υδράργυρος (84/156/ΕΟΚ) 

 Απορρίψεις εξαχλωροκυκλοεξανίου (84/491/ΕΟΚ) 

 Απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών (86/280/ΕΟΚ) 

Παράρτηµα X: Ουσίες προτεραιότητας. 

Παράρτηµα XI: Χάρτες. 
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Παράρτηµα II: Χρήση του Συστήµατος Υποστήριξης 
Αποφάσεων (DSS) 



 II-2

1. Περιγραφή Χρήσης του Συστήµατος Λήψης Αποφάσεων 
WαterStrategyMan 

Τα αρχικά στοιχεία που αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων θεωρούνται ως η παρούσα 
κατάσταση / κατάσταση αναφοράς. Στο σηµείο αυτό τυχόν απαιτούµενες αλλαγές στα 
υπάρχοντα δεδοµένα µπορούν να γίνουν µέσω επεµβάσεων στον χάρτη ή στα 
υπάρχοντα στοιχεία. (Εικόνα 1και Εικόνα 2) 

 
Εικόνα 1. Επέµβαση στο χάρτη 

 
Εικόνα 2. Επέµβαση στα δεδοµένα 
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Σε αυτή τη φάση ορίζεται επίσης το υδρολογικό µοντέλο που σχετίζεται µε την 
περιοχή. Αποτελείται από βροχοµετρικά στοιχεία που δίνουν το µέσο ύψος βροχής ανά 
µήνα. Το µοντέλο συµπληρώνεται από τα διαθέσιµα υδατικά αποθέµατα των 
υδροφορέων της περιοχής.(Εικόνα 3) 

 
Εικόνα 3. Υδρολογικό Μοντέλο 

Με την κατάσταση αναφοράς σαν βάση δηµιουργούνται νέα σχήµατα διαχείρισης 
υδατικών πόρων.(Εικόνα 4) 

 
Εικόνα 4. Νέα Σχήµατα ∆ιαχείρισης Υδατικών πόρων 
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Αυτά µπορούν να διαφοροποιούνται µεταξύ τους ως προς τη ζήτηση και την 
υπάρχουσα διαχείριση. Πριν την εφαρµογή νέων τρόπων διαχείρισης, είναι απαραίτητο 
να ορισθεί το υδρολογικό σενάριο ως αλληλουχία υδρολογικών ετών (πολύ ξηρών, 
ξηρών, κανονικών, υγρών και πολύ υγρών). Για την Πάρο το κανονικό έτος ορίζεται 
από τη µέση µηνιαία βροχόπτωση στην περιοχή, που προκύπτει από τα µετεωρολογικά 
δεδοµένα ενώ τα υπόλοιπα ορίζονται µε απόκλιση 10% και 20% κάτω ή πάνω, 
αντίστοιχα.(Εικόνα 5 και Εικόνα 6) 

 
Εικόνα 5. Ορισµός Υδρολογικού Έτους 

 
Εικόνα 6. Ακολουθία Υδρολογικών Ετών 



 II-5

Επίσης, στο σηµείο αυτό ορίζεται η µεταβολή της ζήτησης των βασικών χρήσεων που 
καθορίζεται µε βάση την προβλεπόµενη ανάπτυξη του κάθε τοµέα χρήσης.(Εικόνα 7) 

 
Εικόνα 7. Ορισµός Ζήτησης 

Ο χρήστης µπορεί να επέµβει στους τοµείς διαχείρισης που παρουσιάζει ο Πίνακας 1 . 
Πίνακας 1. Τοµείς Επέµβασης για τη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΘΕΣΠΙΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Τουρισµός Αφαλάτωση 
Βελτίωση δικτύων 
για µείωση των 
απωλειών 

Τιµολόγηση 

Γεωργία ∆εξαµενές δικτύων Οικονοµία στον 
οικιακό τοµέα  

Βιοµηχανία Λιµνοδεξαµενές 

Περιορισµός 
διατιθέµενης 
ποσότητας σε 
κάποια χρήση 

 

Εµπόριο Γεωτρήσεις Αλλαγή µεθόδων 
άρδευσης  

 Επαναχρησιµοποίηση 
Αλλαγή 
βιοµηχανικών 
διεργασιών 

 

 Μεταφορά νερού Αλλαγή τύπου 
καλλιεργειών  

Η επέµβαση γίνεται είτε από το χάρτη, είτε από την Επιλογή «Apply Strategy». Ο 
πρώτος τρόπος είναι απόλυτα ελεγχόµενος από το χρήστη που επεµβαίνει στο χάρτη 
και / ή στα δεδοµένα. Με το δεύτερο ο τρόπο, ο χρήστης ορίζει τις παραµέτρους για 
κάθε επέµβαση και το Σύστηµα επιλέγει την ακριβή χωροθέτηση των αντικειµένων. 
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Ο χρήστης µπορεί να αυξήσει την προσφερόµενη ποσότητα νερού επιλέγοντας νέες 
πηγές υπόγειων ή επιφανειακών νερών, κατασκευάζοντας στην περιοχή λιµνοδεξαµενές 
και φράγµατα ή µεταφέροντας νερό από άλλες περιοχές.(Εικόνα 8) 

 
Εικόνα 8. Κόµβοι Προσφοράς 

Επίσης, υπάρχει η επιλογή να διαφοροποιήσει τη ζήτηση προσθέτοντας στην περιοχή 
νέους οικισµούς, καλλιέργειες, κτηνοτροφικές µονάδες, να µεταφέρει νερό προς άλλες 
περιοχές, να κατασκευάσει υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ή να απαιτήσει νερό για 
περιβαλλοντικές και ψυχαγωγικές χρήσεις ή χρήσεις ναυσιπλοϊας. (Εικόνα 9) 

 
Εικόνα 9. Κόµβοι Ζήτησης 
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Όσον αφορά στην επεξεργασία νερού, οι επιλογές περιλαµβάνουν νέες µονάδες 
αφαλάτωσης, ταχυδιυλιστήρια και βιολογικούς καθαρισµούς. Σε αυτή την κατηγορία 
περιλαµβάνονται και οι δεξαµενές δικτύου, σαν ενδιάµεσος «σταθµός» αποθήκευσης 
νερού. (Εικόνα 10) 

 
Εικόνα 10. Κόµβοι Επεξεργασίας Νερού 

 
Εικόνα 11. Σύνδεσµοι 

Στη συνέχεια, χρησιµοποιούνται οι σύνδεσµοι για να ολοκληρωθεί η µεταφορά του 
νερού από τους κόµβους προσφοράς και επεξεργασίας στους κόµβους ζήτησης.(Εικόνα 
11) 
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Εκτός από προσθετικές ενέργειες, ο χρήστης µπορεί να αφαιρέσει ή να καταργήσει 
κόµβους προσφοράς ή ζήτησης, ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες. 

Όταν γίνει η τοποθέτηση των κόµβων προσφοράς και ζήτησης στο χάρτη, ο χρήστης 
ορίζει τα χαρακτηριστικά τους από την επιλογή “Modify Data”. (Εικόνα 12) 

 
Εικόνα 12. Επεξεργασία ∆εδοµένων 

 
Εικόνα 13. Επιλογή Στρατηγικών 

Ο δεύτερος τρόπος επέµβασης γίνεται από την επιλογή «Apply Strategy», που αποτελεί 
πιο µοντελοποιηµένο τρόπο επέµβασης, µέσω στρατηγικών και όχι µε προσθαφαίρεση 
υποδοµών. Οι στρατηγικές αφορούν την πολιτική ανάπτυξης της περιοχής, την 
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ενίσχυση της προσφοράς, τη διαχείριση της ζήτησης και την εφαρµογή πολιτικών 
τιµολόγησης των υπηρεσιών ύδατος. Ο χρήστης επιλέγει το είδος της επέµβασης, ορίζει 
τα χαρακτηριστικά της και τη χωροθετεί. Η τοποθέτηση στο χάρτη και η σύνδεση µε τα 
υπάρχοντα δεδοµένα γίνεται αυτόµατα µε την επιλογή «Apply Action». (Εικόνα 13) 

 
Εικόνα 14. Αποτελέσµατα 
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2. Τρόπος Αξιολόγησης Προτεινόµενων Σχεδίων 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, γίνεται η εκτίµηση των αποτελεσµάτων 
των επεµβάσεων συνολικά για το σχήµα και κάθε επέµβαση χωριστά για τρεις τοµείς 
ενδιαφέροντος, το περιβάλλον και τους υδατικούς πόρους, κάποιους κοινωνικούς 
δείκτες, τα κόστη και τα έσοδα. (Εικόνα 14) 

Τους τοµείς που εξετάζονται παρουσιάζει αναλυτικά ο Πίνακας 2. 
Πίνακας 2. Τοµείς Αξιολόγησης Σχήµατος ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
Συνολική παραγόµενη 
ποσότητα νερού 
∆είκτης εκµετάλλευσης 
υπόγειου νερού 
∆είκτης κατανάλωσης 

Εκµετάλλευση 

Μη αειφορική παραγωγή 
νερού 
Μεταφορά νερού 

Εξάρτηση Τεχνητά παραγόµενη 
ποσότητα νερού ανά συνολική 
παραγόµενη ποσότητα 
Ποσοστό επεξεργασµένων 
αστικών αποβλήτων 
Ποσοστό πρωτοβάθµιας 
επεξεργασίας  
Ποσοστό δευτεροβάθµιας 
επεξεργασίας  

Περιβάλλον και Υδατικοί 
Πόροι 

Ποιότητα νερού 

Ποσοστό τριτοβάθµιας 
επεξεργασίας  
Απαίτηση άρδευσης ανά 
εκτάριο 
Τουρίστες ανά κάτοικο Πιέσεις 

Απόληψη νερού κατά κεφαλή 
Έλλειµµα στον οικιακό τοµέα 
ως ποσοστό της οικιακής 
ζήτησης 
Έλλειµµα στην άρδευση ως 
ποσοστό της ζήτησης για 
άρδευση 
Έλλειµµα στον βιοµηχανικό 
τοµέα ως ποσοστό της 
βιοµηχανικής ζήτησης 
Έλλειµµα στον τοµέα 
ηλεκτροπαραγωγής ως 
ποσοστό της ζήτησης για 
ηλεκτροπαραγωγή 

Κοινωνικοί ∆είκτες 

Ελλείµµατα 

Περιβαλλοντικό έλλειµµα ως 
ποσοστό της περιβαλλοντικής 
ζήτησης 

Άµεσο κόστος 
Περιβαλλοντικό Κόστος 
Έσοδα Κόστη και Έσοδα 

Βαθµός ανάκτησης κόστους 
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Τελικά παρουσιάζεται η απόδοση του Σχήµατος ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων σχετικά 
µε την διαθέσιµη παροχή, τη ζήτηση, την ζήτηση που δεν ικανοποιείται και το κόστος 
εφαρµογής του σχήµατος. (Εικόνα 15) 

 
Εικόνα 15. Σύνοψη Αποτελεσµάτων 

Επαναλαµβάνοντας τα ίδια βήµατα για κάθε νέο σχήµα, υπολογίζεται η απόδοση του 
καθενός µε βάση µια σειρά δεικτών που έχουν να κάνουν µε το περιβάλλον και τους 
υδατικούς πόρους, την αποδοτικότητα του σχήµατος στην κάλυψη του ελλείµµατος και 
το βαθµό ανάκτησης του κόστους.  

  
Εικόνα 16. Αξιολόγηση Σχηµάτων 
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Οι δείκτες µπορούν να λάβουν διαφορετικά βάρη και επίσης να ορισθεί η ελάχιστη και 
µέγιστη επιθυµητή τιµή αυτών. Τα βάρη των δεικτών καθορίζουν επίσης, ποιος τοµέας, 
το περιβάλλον, η κάλυψη της ζήτησης ή το κόστος, είναι σηµαντικότερα για τον 
εκάστοτε αποφασίζοντα (decision maker). (Εικόνα 16) 

 
Εικόνα 17. Βάρη Αξιολόγησης 

Για τον υπολογισµό της τελικής βαθµολογίας των σχηµάτων λαµβάνεται υπόψη για 
κάθε δείκτη η αξιοπιστία, η ανθεκτικότητα καθώς και η σχετική αστοχία του σχήµατος 
σχετικά µε την τιµή της, τον βαθµό και τη διάρκειά της. (Εικόνα 17) 

 
Εικόνα 18. Τελική Βαθµολογία 
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Το σχήµα µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία είναι αυτό που θεωρείται το καλύτερο για την 
συγκεκριµένη περίπτωση. (Εικόνα 18) 


