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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η Πάρος είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων και βρίσκεται δυτικά της Νάξου, 

από την οποία τη χωρίζει στενός δίαυλος πλάτους 3 περίπου μιλίων, ενώ από τον Πειραιά απέχει 

90 ναυτικά μίλια. Έχει έκταση 196,308 τετραγωνικά χιλιόμετρα . Σημαντικό μέρος των ακτών του 

νησιού μήκους 120 km είναι απότομες και βραχώδεις, αλλά διακόπτονται από αρκετούς 

κολπίσκους με μικρές αμμώδεις παραλίες. Το μέγιστο υψόμετρο του νησιού, φτάνει τα 771 

μέτρα στον Πρ. Ηλία - Αγ. Πάντες.  

Διοικητικά η Πάρος, πριν από την ένταξή της στο "σχέδιο Καποδίστριας", ήταν χωρισμένη 

σε 7 κοινότητες (Αρχιλόχου, Μάρπησσας, Νάουσας, Παροικίας, Κώστου,  Αγκαιριάς και Λευκών). 

Σήμερα βρίσκεται κάτω από τη διοίκηση ενός και μόνο δήμου, Δήμος Πάρου, που έχει έδρα την 

πρωτεύουσα του νησιού την Παροικία. 

Kατατάσσεται από άποψη κλίματος στον «εύκρατο» τύπο του «χερσαίου Μεσογειακού». 

Η ψυχρή εποχή του έτους χαρακτηρίζεται από την ηπιότητα των κλιματολογικών φαινομένων. 

Παγετός, χιόνι και χαλάζι σπανίως παρατηρούνται, ενώ οι καταιγίδες παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη συχνότητα. Η θερμή εποχή, με μέση θερμοκρασία 20 έως 25°C, λόγω των 

επικρατούντων βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων, αφορά την περίοδο από Μάιο έως και 

Σεπτέμβριο, συμπίπτει δε με την παντελή σχεδόν έλλειψη βροχοπτώσεων. Το ετήσιο 

θερμομετρικό εύρος κυμαίνεται γύρω στους 14°C. Η νέφωση είναι μάλλον περιορισμένη, σε 

αντίθεση με την ηλιοφάνεια που είναι μεγάλης διάρκειας. Το μέσο ετήσιο ύψος των 

βροχοπτώσεων ανέρχεται σε 480 χιλιοστά. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι κυρίως 

βόρειοι, σε ποσοστό 38.1% και ακολουθούν οι βορειοανατολικοί σε ποσοστό 15.9% και οι 

βορειοδυτικοί σε ποσοστό 13%. Η ένταση των ανέμων κυμαίνεται συνήθως από 1 έως 7 

Beaufort, ενώ η συχνότερη ένταση είναι 2-3 Beaufort και χαρακτηρίζονται από μέση έως 

μηδενικό. 

Το νησί της Πάρου από υδρολογικής σκοπιάς παρουσιάζει μεγάλη υδροφορία σε 

σύγκριση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνεχής ροή των δύο 

μικρών ποταμών που εκβάλλουν στη Νάουσα διασχίζοντας όλη τη βορειοανατολική Πάρο. 

Παρατηρείται ακόμα ότι μέσα στο βυθό της θαλάσσιας περιοχής, αναβλύζει γλυκό νερό. 

Τα ίδια φαινόμενα παρατηρούνται και στη περιοχή του Δρυού. Τα τελευταία χρόνια λόγω του 

μεγάλου βαθμού υδρομάστευσης εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης για την κάλυψη των αναγκών 

κατά τους θερινούς μήνες, παρατηρούνται φαινόμενα ξήρανσης των ποταμών και των 

πηγαδιών σε όλο το νησί. Οι περισσότερο ευνοημένες περιοχές από υδρολογική άποψη είναι οι 

περιοχές της Νάουσας και του Δρυού, χωρίς όμως να υστερούν οι οικισμοί των Μαρμάρων, 

Προδρόμου και Μάρπησσας. Πρόβλημα μεγάλης υδρολογικής υποβάθμισης αντιμετωπίζει 

κυρίως η δυτική πλευρά του νησιού, με την Παροικία, την Αγκαιριά και την Αλυκή. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%AC
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Σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό της Πάρου: 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

11,4 11,22 12,55 15,46 20,17 24.72 27,04 26,68 23,54 19,95 16,09 12,63 

Μέση  Μέγιστη 
Θερμοκρασία 

14,04 14,08 15,61 19,08 23,91 28,48 30,36 30,23 27,07 23,41 19,21 15,38 

Μέση Ελάχιστη 
Θερμοκρασία 

8,75 8,41 9,55 11,99 15,49 19,88 22,50 22,58 20,01 16,86 13,02 10,31 

Μέση  Μηνιαία 
Σχετική Υγρασία (%) 

70,76 69,16 67,61 65,67 60,36 52,44 52,38 57,02 60,71 67,01 70,79 71,85 

Μέση Ταχύτητα 
ανέμου σε κόμβους* 

13,64 13,69 12,78 11,56 10,55 11,62 14,60 11,90 12,02 11,26 12,84 12,60 

Πηγή: ΕΜΥ-29.7.2013 επεξεργασία στοιχείων. 
*11-15 κόμβοι= 4μποφόρ, 16-21 κόμβοι= 5 μποφόρ 

 

Α.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η χλωρίδα του νησιού είναι πλούσια: στην παραθαλάσσια ζώνη συναντάται ο κρίνος της 

θάλασσας, ο αμάραντος, διάφορα αγκάθια και το κρίταμο. Στα πεδινά φύονται φίδες, σχινάρια, 

κέδροι, ρείκια κ.α., ενώ στις ημιορεινές και ορεινές εκτάσεις συναντάται επιπλέον φασκόμηλο, 

ρίγανη, μάραθο, δεντρολίβανο, κυκλάμινα και ανεμώνες. Στη βλάστηση της Πάρου κυριαρχούν 

τα αρμυρίκια, τα κυπαρίσσια, τα πεύκα, οι χαρουπιές, τα αμπέλια, οι συκιές, οι ελιές κ.α. ΄ Ένα 

από τα πιο ιδιαίτερα φυτά των Κυκλάδων που συναντάμε συχνά και στην Πάρο είναι και η 

κάπαρη .Τα αμπέλια μάλιστα παράγουν δύο τοπικές ποικιλίες κρασιού, τη μανδηλαριά (κόκκινο) 

και τη μονεμβασιά (λευκό), που είναι Π.Ο.Π. 

Οι υγρότοποι της Πάρου αποτελούν ζωτικό χώρο για τα μεταναστευτικά πουλιά. 

Συναντώνται στις Κολυμπήθρες Νάουσας, στη Σάντα Μαρία, στον Μώλο, στη Χρυσή Ακτή, στην 

Αλυκή, στον Κάμπο και στα Λιβάδια Παροικίας. ΄ Η γεωγραφική θέση της Πάρου την καθιστά 

πολύ σημαντικό τόπο διαβίωσης μίας πλούσιας ορνιθοπανίδας. Περισσότερα από 200 

διαφορετικά είδη πουλιών φιλοξενούνται στο νησί. Από αυτά ορισμένα είναι ενδημικά, ενώ τα 

περισσότερα είναι μεταναστευτικά και χρησιμοποιούν την Πάρο ως ενδιάμεσο σταθμό των 

ταξιδιών τους την άνοιξη και το φθινόπωρο. Στα πουλιά που συναντώνται στην Πάρο 

περιλαμβάνονται ο Αρτέμης (Calonectris diomedea), ο Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo), ο 

Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus) και το Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus). Στην 

ορνιθοπανίδα της Πάρου περιλαμβάνονται επίσης και ορισμένα σπάνια ή απειλούμενα με 

εξαφάνιση είδη. 

Στην κατάφυτη κοιλάδα πεταλούδες, κοντά στα Ψυχοπιανά, τους καλοκαιρινούς μήνες 

εμφανίζεται ένα είδος πεταλούδας που την ημέρα μένει ακίνητη πάνω στους κορμούς των 

δέντρων και στους βράχους, ενώ κατά το απόγευμα ανεβαίνει στα φυλλώματα. Το Σεπτέμβριο, 

οι θηλυκές πεταλούδες εγκαταλείπουν την κοιλάδα, ταξιδεύοντας μόνο νύχτα, και πηγαίνουν 

σε περιοχές με θαμνώδη βλάστηση, όπου γεννάνε τα αβγά τους και πεθαίνουν. Η περιοχή 

πεταλούδες είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR4220016. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%B8%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BA%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B6%CE%BF
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Στην Πάρο λειτουργεί από το 1995 ο Σύλλογος Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων 

"Αλκυόνη", ο οποίος έχει ως σκοπό την περισυλλογή, θεραπεία και επανένταξη στη φύση των 

αγρίων ζώων της ελληνικής πανίδας που για κάποιο λόγο (παράνομο κυνήγι κυρίως, αλλά και 

μολύνσεις, ατυχήματα κ.α.) έχουν ανάγκη περίθαλψης. Ο σύλλογος λειτουργεί αποκλειστικά με 

τη βοήθεια εκατοντάδων εθελοντών απ' όλο τον κόσμο, και οι εγκαταστάσεις του φιλοξενούνται 

σε κτήμα 12,60 στρεμμάτων στην περιοχή Καμάρες που παραχωρήθηκε από την Ιερά Μονή 

Λογγοβάρδας . 

 Στο νησί επίσης συναντάει κανείς μια μικρή ποικιλία άγριων μανιταριών από τα τέλη 

Νοεμβρίου μέχρι και τις αρχές Μαρτίου ανάλογα με τη συχνότητα των βροχοπτώσεων του 

τρέχοντος έτους. Αναφορικά το σπανιότερο αλλά και καλύτερο ποιοτικά είναι ο Αγκαθίτης 

(αρκετά σκληρό και χρώματος καφετί).Ο κοκκινοαμανίτης είναι πιο κοινό αλλά επίσης αρκετά 

νόστιμο και ο γλυστρίτης. 

 

Α.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Η Πάρος κατοικήθηκε ήδη από την 4η χιλιετία π. Χ. και γνώρισε περιόδους μεγάλης 

οικονομικής και καλλιτεχνικής ακμής αλλά και περιόδους λεηλασιών, έντονης βίας, παρακμής 

και αφάνειας. 

Τα παλαιότερα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην Πάρο ανάγονται στη Νεότερη Νεολιθική 

περίοδο και τοποθετούνται στη νησίδα Σάλιαγκος στο στενό ισθμό μεταξύ Πάρου και 

Αντιπάρου. Σύμφωνα με τις σχετικές αρχαιολογικές έρευνες και τη μελέτη των ευρημάτων η 

κατοίκηση της νησίδας χρονολογείται μεταξύ 5300 - 4800 π. Χ. Μάλιστα, ο ανακαλυφθείς 

οικισμός θεωρείται από τους αρχαιότερους των Κυκλάδων.Στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ. 

εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια κατοίκησης στην Παροικία. Στην περιοχή του κατοπινού 

ενετικού κάστρου, ιδρύθηκε ένας σημαντικός οικισμός, που επιβίωσε έως τους Μυκηναϊκούς 

και τους Γεωμετρικούς χρόνους (1000-700 π. Χ.). 

Οι πρώτοι οικισμοί της Πάρου ήταν παραλιακοί και ανοχύρωτοι. Το γεγονός αυτό δηλώνει 

ότι οι κάτοικοί τους ήταν προσανατολισμένοι προς τις ναυτικές δραστηριότητες και συμβίωναν 

ειρηνικά με τους άλλους κατοίκους του Αιγαίου. Κατά την περίοδο της ακμής του μινωικού 

πολιτισμού (1900-1600 π. Χ.), η Πάρος έπαιζε σημαντικό ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές των 

Κρητών. Τη μινωική κυριαρχία στο Αιγαίο διαδέχθηκε η μυκηναϊκή, με κέντρο της τις 

Κουκουναριές στην Πάρο. Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με τη μυθολογία, κρίθηκε σε δύο 

συγκρούσεις. Στην πρώτη νίκησαν οι Κρήτες και υποχρέωσαν τους ηττημένους σε βαρείς 

φόρους, ενώ στη δεύτερη οι Κρήτες έχασαν. 

Κατά τους Περσικούς πολέμους συντάχθηκε με τους Πέρσες, όπως ήταν φυσικό σαν Ιωνική 

αποικία, ενάντια της αθηναϊκής κυριαρχίας και του εμπορικού ανταγωνιστή της. Αυτό είχε ως 

συνέπεια αργότερα ο ήρωας του Μαραθώνα Μιλτιάδης να εκστρατεύσει εναντίον της 

ανεπιτυχώς και στη συνέχεια ο Θεμιστοκλής, ο οποίος και την κατέλαβε το 479 π. Χ.. Μετά την 

κατάληψή της από το Θεμιστοκλή περιήλθε σε υποτέλεια εντασσόμενη στη Α΄ Αθηναϊκή 

http://el.wikipedia.org/wiki/1995
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/479_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
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Συμμαχία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, αν και προσπάθησε ν΄ αποσχισθεί το 412-410 π.χ. μέχρι 

το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου και της ήττας των Αθηναίων. Το 378 π. Χ. η Πάρος 

απετέλεσε, κατόπιν εκβιασμού και νέου κινδύνου καταστροφής από το στόλο της Αθηναϊκής 

δημοκρατίας, μέλος της Β΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας μέχρι το λεγόμενο συμμαχικό πόλεμο του 357 

π. Χ., όπου και απελευθερώθηκε μαζί με τη Χίο. 

Κατά την παραμονή της στην Αθηναϊκή Συμμαχία, η νήσος συνδέθηκε με την καλλιτεχνική 

και πνευματική άνθιση της Αθήνας υπό την αρπαγή των λευκών μαρμάρων της, αναδεικνύοντας 

όμως και θαυμαστούς καλλιτέχνες, όπως ο μαθητής του Φειδία Αγοράκριτος, οι ζωγράφοι 

Νικάνωρ και Αρκεσίλαος και υπέρ πάντων αυτών ο μεγαλοφυής αρχιτέκτονας και γλύπτης του 

4ου αιώνα π. Χ. ο Σκόπας, που αποτύπωσε στα έργα του κατά μοναδικό τρόπο το πάθος και τη 

συγκίνηση. Άλλοι ονομαστοί της αρχαιότητας που κατάγονταν από την Πάρο ήσαν ο περίφημος 

ιαμβογράφος Αρχίλοχος και ο ελεγειακός ποιητής και σοφιστής Εύηνος, που μνημονεύεται στην 

Απολογία του Σωκράτους του Πλάτωνα. 

Στην Επανάσταση του 1821 η Πάρος έλαβε ενεργό μέρος. Μετά την απελευθέρωση και τη 

συγκρότηση του Βασιλείου της Ελλάδος παρέσχε ποικίλη συμβολή. 

Το στολίδι του νησιού είναι ο ναός της Παναγιάς της Εκατονταπυλιανής όπου οι κτήτορες 

του ναού είναι οι Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη. Η σημερινή μορφή του ναού αποτελεί την 

ιουστινιάνεια εκδοχή του, όπως τον αποκατέστησε στα χρόνια μεταξύ 1959-1966 ο αρχαιολόγος 

Αναστάσιος Ορλάνδος, οι έρευνες του οποίου απέδειξαν ότι στο χώρο υπήρχε πρότερος του 6ου 

αι. ιερός χριστιανικός ναός, επιβεβαιώνοντας έτσι την παράδοση ότι η Εκατονταπυλιανή 

ιδρύθηκε από τους ισαποστόλους. Ο ναός αυτός ωστόσο καταστράφηκε κατά ένα πολύ μεγάλο 

μέρος του, πιθανότατα εξαιτίας πυρκαγιάς, και ανακατασκευάστηκε επί Ιουστινιανού, κατά τη 

διάρκεια του 6ου αι. 

Η Πάρος διαθέτει αρκετά μουσεία και συλλογές για τους επισκέπτες που θέλουν να 

γνωρίσουν κάτι από την ιστορία και την παλιά ζωή της Πάρου. Μουσεία στην Πάρο υπάρχουν 

σε διάφορους οικισμούς, όπως στην Παροικία, στη Νάουσα, στη Μάρπησσα, στις Λεύκες και 

αλλού. 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου 

 Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου 

 Λαογραφικό Μουσείο Μάρπησσας 

 Μουσείο Ανθέμιον 

 Μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού Αιγαίου 

 Μουσείο Γλυπτικής Περαντινού 

 Μουσείο Κυκλαδικής Λαογραφίας Μ. Σκιαδά "Σκορπιός" 

 Μουσείο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής τέχνης Πάρου 

 Το Σπίτι της Λογοτεχνίας 

 Ιστορικό και λαογραφικό μουσείο – Συλλογή Όθωνα Κάπαρη 

 Βυζαντινό Μουσείο Πάρου 

 Λαογραφικό Μουσείο Λευκών 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/378_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/357_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/357_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%28%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82%29&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://paros-vacations.com/were-to-go/villages/paroikia-paros.html
http://paros-vacations.com/were-to-go/villages/naousa-paros.html
http://paros-vacations.com/were-to-go/villages/marpissa-paros.html
http://paros-vacations.com/were-to-go/villages/lefkes-paros.html
http://paros-vacations.com/were-to-go/paros-museums/arxaiologiko-mouseio-parou.html
http://paros-vacations.com/were-to-go/paros-museums/dimotiki-bibliothiki-parou.html
http://paros-vacations.com/were-to-go/paros-museums/laografiko-mouseio-marpissas.html
http://paros-vacations.com/were-to-go/paros-museums/mouseio-anthemio.html
http://paros-vacations.com/were-to-go/paros-museums/mouseio-laikou-politismou-aigaiou.html
http://paros-vacations.com/were-to-go/paros-museums/mouseio-perantinou.html
http://paros-vacations.com/were-to-go/paros-museums/mouseio-skiada.html
http://paros-vacations.com/were-to-go/paros-museums/mouseio-vizantinis-texnis.html
http://paros-vacations.com/were-to-go/paros-museums/spiti-logotexnias.html
http://paros-vacations.com/were-to-go/paros-museums/syllogh-othona-kapari.html
http://paros-vacations.com/were-to-go/paros-museums/vizantino-mouseio-parou.html
http://paros-vacations.com/were-to-go/paros-museums/laografiko-mouseio-lefkon.html
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Α.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ο πληθυσμός της Πάρου  σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, ανέρχεται σε 

13.694 κατοίκους αντίστοιχα.  

Η εξέλιξη του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα που παρατηρείται  σημαντική 

αύξηση  του  πληθυσμού  στο Δήμο Πάρου, από το 1991 στο 2001, της τάξεως περίπου 30% (από 

9.591 κατοίκους το 1991 αυξήθηκαν σε 12.853 κατοίκους το 2001). Από το 2001 έως το 2011 

παρατηρείται σταθεροποίηση του πληθυσμού με τάσεις περαιτέρω αύξησης (αύξηση 7%). 

Επίσης παρατηρείται, από το1951 έως το 1981 μία μείωση του πληθυσμού που οφείλεται στην 

εσωτερική μετανάστευση προς τις μεγάλες αστικές πόλεις π.χ. Αθήνα. 

 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

  1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΠΑΡΟΣ 9.022 7.830 6.776 7.881 9.591 12.853 13.694 

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 125.959 99.959 86.337 88.458 95.167 112.615 124.109 
Πηγή: Ελ. Στατ. 
 
 

 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 2011 

ΠΑΡΟΣ 12.514 13.715 

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 109.956 117.987 
Πηγή: Ελ. Στατ. 

 

Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού της Πάρου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα 
με την απογραφή του 2011. 

Ομάδες ηλικιών Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

0-14 1.154 1.096 2250 

 15-24 690 693 1.383 

25-64 3.769 3.861 7.630 

65 και άνω 1.233 1.219 2452 

    

Σύνολο 6.694 6.159 13.715 

Πηγή: Ελ. Στατ. (2011) 

 Η ελαφριά υπεροχή των νεότερων και των  μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, φανερώνει ότι η 

παράταση των όρων διαβίωσης του πληθυσμού εξαιτίας της βελτίωσης  των συνθηκών 

διαβίωσης, αντισταθμίζει από τις νεότερες ηλικίες.  
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Η διάρθρωση της απασχόλησης του πληθυσμού κατά τομέα φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα (2001).  

Η Πάρος είχε το 2001 ποσοστό συμμετοχής 11% στον πληθυσμό των Κυκλάδων και 19,6% 

ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ του Νομού Κυκλάδων.  

 

Αριθμός Απασχολημένων κατά τομέα Δραστηριότητας ανά κλάδο στη Νήσο Πάρο για το έτος 2001 

 
Πρωτογενής 

Τομέας 
Δευτερογενής 

Τομές 
Τριτογενής 

Τομέας 

Νέοι, Μη 
δυνάμενοι να 

καταταγούν κατά 
κλάδο 

Σύνολο 

Πάρος 619 1.485 3.031 399 5.534 

Νομός 
Κυκλάδων 

5.234 12.083 24.793 4.074 46.184 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2001 

 

Μέχρι σήμερα  η ΕΣΥΕ δεν έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής του 

2011 ώστε να υπάρξουν στατιστικά δεδομένα της Πάρου για παρουσίαση και ανάλυση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,  920 παραγωγοί έκαναν δήλωση ενιαίας 

ενίσχυσης για το έτος 2012, εκ των οποίων οι 104 με ένδειξη δήλωσης στο πρόγραμμα της 

εξισωτικής αποζημίωσης ( κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ).   

Στην Πάρο την τελευταία δεκαετία όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες πλην της 

απασχόλησης στον αγροτικό τομέα εμφάνισαν ανοδική τάση έως το 2008- 2009. Από την έναρξη 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης και έπειτα όλα τα δεδομένα για την επαγγελματική 

δραστηριότητα στην Πάρο άρχισαν να αλλάζουν. 

 Πιο  συγκεκριμένα: 

 Οι κατασκευές που αποτέλεσαν τα προηγούμενα χρόνια τον σημαντικότερο κλάδο 

ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης συρρικνώθηκαν κατά πολύ. 

 Μικρότερη αλλά σταθερή μείωση άρχισε να εμφανίζει και ο κλάδος του τουρισμού με 

πρώτους πληγέντες τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής. 

 Κατ’ ακολουθία το χονδρικό και λιανικό εμπόριο παρουσιάζουν αισθητή μείωση. 

 Απώλειες επίσης παρατηρούνται και στον μεταποιητικό κλάδο. 

 Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα, σε αντίθεση με τους άλλους κλάδους τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια παρουσιάζει αύξηση .Όλο και περισσότεροι νέοι εμφανίζονται με 

διάθεση να δραστηριοποιηθούν στο πρωτογενή τομέα. 
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Α.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
1.Κοινωνική Μέριμνα 

 
Ο Δήμος έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος κοινωνικής μέριμνας το οποίο θα προσφέρει βοήθεια και στήριγμα, στις 

κοινωνικές δομές που είναι απαραίτητο, ώστε να εξαλειφθούν τα συμπτώματα της 

απομόνωσης, των διακρίσεων και των ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών. 

Σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων κοινωνικής μέριμνας που υλοποίησε ο Δήμος, είχε 

τις ακόλουθες δράσεις: 

Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ ) 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Κ.Α.Π.Η είναι :Νοσηλευτική και φαρμακευτική 

υποστήριξη , εργασιοθεραπεία, διάθεση βιβλίων, διάφορες ομιλίες, προσφορά ροφημάτων και 

διοργάνωση εκδρομών. 

Βοήθεια στο Σπίτι.  

Από το 2009 έως και σήμερα το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. Προσφέρει 

υπηρεσίες που εξασφαλίζουν σωματική και ψυχική υγεία, επιβίωση, ποιότητα ζωής. Ειδικότερα 

:Νοσηλευτική φροντίδα, Οικογενειακή  βοήθεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη ,ενημέρωση 

,παροχή πληροφοριών και δανειστικό τμήμα βοηθημάτων και λοιπών υποστηρικτικών μέσων. 

Το πρόγραμμα συνεργάζεται με το Κ.Η.Φ.Η, με το Εκκλησιαστικό και Δημοτικό Ίδρυμα Αγία 

Θεοκτίστη για τη διανομή φαγητού σε δημότες που έχουν ανάγκη.  

 

2.Υγεία 
 
Κέντρο Υγείας Πάρου 

Μέχρι σήμερα το Κέντρο Υγείας Πάρου δεν έχει αναβαθμιστεί επί της ουσίας και 

παρουσιάζει πολλά λειτουργικά προβλήματα που έχουν σαν συνέπεια την υποβάθμιση της 

πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας των πολιτών. 

 
Λοιπές Υπηρεσίες 

Κινητή μονάδα ψυχικής 
υγείας, Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου, ΚΕΠ. 
 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Όσο αφορά την εκπαίδευση στην Πάρο λειτουργούν 12 Νηπιαγωγεία, 6 Δημοτικά Σχολεία, 

3 Γυμνάσια, 2 Λύκεια, 1 ΕΠΑΛ, 1 ΕΠΑΣ. 
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Υπηρεσίες 
 

Η εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού γίνεται τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου Πάρου όσο 
και από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου. 
Επίσης στο νησί υπάρχουν: Λιμεναρχείο, Τελωνείο, Δ.Ο.Υ, Αστυνομία, Πυροσβεστική, 

υποκαταστήματα των περισσοτέρων τραπεζών, Ταχυδρομείο, Υποθηκοφυλακείο, Ειρηνοδικείο. 

 

Μεταφορές 

Δημόσια μεταφορικά μέσα σε χερσαίες μεταφορές 
 

Η Πάρος διαθέτει ένα από τα καλύτερα και πιο καινούργια οδικά δίκτυα στις Κυκλάδες. 

Αφορμή για την ανακατασκευή και βελτίωση του οδικού δικτύου αποτέλεσαν οι καταστροφικές 

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

του νησιού. Όλοι οικισμοί του νησιού συνδέονται με τα δύο πολεοδομικά κέντρα την Παροικία 

και τη Νάουσα με συχνά δρομολόγια λεωφορείων του ΚΤΕΛ. Τα δρομολόγια είναι αραιότερα 

κατά τη μη τουριστική περίοδο (κάθε 1-2 ώρες), ενώ είναι σαφώς πυκνότερα κατά την 

καλοκαιρινή – τουριστική περίοδο για την εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού επισκεπτών. 

Επίσης, στην Παροικία λειτουργεί δημοτική συγκοινωνία που εκτελεί κυκλική διαδρομή, 

περνώντας από όλες τις σημαντικές θέσεις της πόλης. 

 

Θαλάσσιες μεταφορές, αεροπορικές μεταφορές 

Το λιμάνι της Πάρου βρίσκεται στην Δυτική πλευρά του νησιού, στην Παροικία. Ο όρμος  

Παροικίας είναι φυσικός και έχει σημαντικά βάθη, που ξεπερνούν και τα 15 μ. στα δυτικά του 

όρμου.Η Πάρος συνδέεται ακτοπλοϊκά με τον Πειραιά και τη Ραφήνα καθημερινά με πολλά 

δρομολόγια πλοίων και ταχύπλοων. Έχει επίσης συχνή επικοινωνία με τα περισσότερα από τα 

άλλα νησιά των Κυκλάδων και Κρήτη.  

Το αεροδρόμιο της Πάρου βρίσκεται στο νοτιοδυτική πλευρά του νησιού κοντά στο Χωριό 

Αλυκή. Έχει διάδρομο προσαπογειώσεων μήκους 710 μ. (με τις ζώνες ασφαλείας 770 μ.). 

Χρησιμοποιείται από αεροσκάφη  (45 θέσεων) ή μικρότερα και περιστασιακά από ελικοφόρα 

ιδιωτικής εταιρείας. Η Πάρος συνδέεται καθημερινά με Αθήνα. Το καλοκαίρι 

πραγματοποιούνται 3 δρομολόγια ημερησίως ενώ το χειμώνα περιορίζονται στο 1. 

Έχει μελετηθεί - απαλλοτριωθεί  και πραγματοποιείται  το νέο αεροδρόμιο στο Μαγγανά – 

Κάμπο. Κάποιοι το βλέπουν ως την λύση σε όλα τα προβλήματα επιθυμώντας την δημιουργία 

charter flights από το εξωτερικό. Αυτοί οι επαγγελματίες πιστεύουν ότι το αεροδρόμιο θα 

επιμηκύνει την τουριστική περίοδο και θα φέρει μεγαλύτερο αριθμό τουριστών στο νησί. Έχει 

διάδρομο προσαπογειώσεων μήκους 1400μ. (με  προβλεπόμενη επέκταση στα 2000 μ.) 
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Ύδρευσης - Άρδευσης  

 

Διαχείριση υδατικών πόρων  

Ο βασικός πόρος υδροδότησης του νησιού είναι το υπόγειο νερό, το οποίο 

εκμεταλλεύεται μέσω ενός εκτενούς δικτύου γεωτρήσεων ύδρευσης και άρδευσης. Από το 2002 

εγκαταστάθηκε μονάδα αφαλάτωσης στη Νάουσα. Υπεύθυνος φορέας για την ύδρευση του 

νησιού είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. έχει στην κατοχή της: 

 Εξήντα ( 60 ) γεωτρήσεις για ύδρευση, που καλύπτουν το 82% των υδρευτικών 

αναγκών του νησιού, με συνήθη ημερήσια απόληψη 2000m3 και μέγιστη 4000m3 

το χειμώνα και 12000 m3 το καλοκαίρι, φτάνοντας τα 14500m3 κατά τη διάρκεια 

της περιόδου αιχμής στα μέσα Αυγούστου (Δ.Ε.Υ.Α.Π, 2001). 

 Δεξαμενές 29 συνολικής χωρητικότητας περίπου 12000 κ. μ. 

 Δίκτυα ύδρευσης τροφοδοτικά και διανομής με συνολικό μήκος περίπου 450 χλμ. 

Κατασκευασμένα από σωλήνες PVC, αμιαντοσωλήνες, σιδηροσωλήνες και 

σωλήνες πολυαιθυλενίου. 

Ο αριθμός των υδρομέτρων  σ’ όλες της Κοινότητες της Πάρου ήταν 13845 το έτος 2008. Σήμερα 

ανέρχονται σε 15061 ενεργές συνδέσεις. 

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%. 

Στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να γίνει μεταφορά νερού, σε ποσότητα 3000 

m3/d περίπου, αλλά δυνατότητα ελλιμενισμού υπάρχει μόνο στην Παροικία κάθε δεύτερη 

μέρα. 

Με βάση στοιχεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για το 2002 και παλαιότερων μελετών (Μαρκαντωνάτος, 

2000), η προσφερόμενη ποσότητα νερού διαμορφώνεται ως εξής : 

Πίνακας- Προσφερόμενη Ποσότητα Νερού (2002) 

Προσφορά  Νερού ΠΟΣΟΤΗΤΑ (m3) 

Παραγωγή 
Γεωτρήσεις 1.702.825 

Αφαλάτωση 219.000 

Απώλειες Εξωτερικών και Εσωτερικών Δικτύων 25% 486.711 

Μη Μετρημένη Ποσότητα 20% 239.186 

Τελική Προσφερόμενη Ποσότητα 1.195.928 
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Γενικά, η πολιτική διαχείρισης στο νησί επενδύει στα υπόγεια νερά προσπαθώντας να 

αποφύγει την εξάρτηση των υδατικών αποθεμάτων από τις βροχοπτώσεις. Τα επιφανειακά 

ύδατα εξαρτώνται περισσότερο από τις ετήσιες βροχοπτώσεις, οι οποίες στο νησί είναι 

περιορισμένες. Τα υπόγεια ύδατα αντίθετα είναι εκμεταλλεύσιμα σε βάθος χρόνου. 

Παράλληλα, η διαχείριση των υδατικών πόρων προσανατολίζεται στη λύση της αφαλάτωσης 

ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού σε ποσοστό 50% για την περίοδο αιχμής 

(Φραγκούλης Σ., 2007). Πέρα από την παλιά, θα λειτουργήσει άμεσα, και  η νέα μονάδα 

αφαλάτωσης δυναμικότητας 2500 m3/μέρα. 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, θα πρέπει να καταρτιστεί και 

εφαρμοστεί σχέδιο ορθολογικότερης διαχείρισης των διαθέσιμων υδατικών πόρων, και 

παράλληλα να υλοποιηθούν έργα για την εξεύρεση και αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών 

υδροληψίας, για την ενίσχυση και προστασία των υδατικών πόρων από υποβάθμιση. Στην Πάρο 

και συγκεκριμένα στις περιοχές  Αρχίλοχος και Νάουσας έχουν κατασκευαστεί φράγματα 

μερικής κατακράτησης των υδάτων από βροχοπτώσεις και εμπλουτίζουν τον υδροφόρο 

ορίζοντα. 

Κατά γενική εκτίμηση η Πάρος στο σύνολο της υδρεύεται ικανοποιητικά κατά τον χειμώνα, 

ενώ κατά τους θερινούς μήνες παρουσιάζονται πολλά προβλήματα που σχετίζονται 

περισσότερο με την επάρκεια και λιγότερο με την ποιότητα του διαθέσιμου νερού και την 

λειτουργία των έργων ύδρευσης. Η επάρκεια και ποιότητα του νερού ύδρευσης διαφέρουν κατά 

τη διάρκεια του έτους τόσο κατά περιοχή όσο και κατά Δημοτικό Διαμέρισμα. 

Ειδικά στο Δ. Δ. Πάρου (Παροικία), η εισροή μεγάλου αριθμού τουριστών κατά τη θερινή 

περίοδο (εκτιμάται ο συνολικός πληθυσμός στην αιχμή φθάνει στα 35000 άτομα ημερησίως), 

προκαλεί προβλήματα αυξημένης ζήτησης με αποτέλεσμα η ύδρευση να διακόπτεται κατά 

διαστήματα. Εκτιμάται ότι η Παροικία έχει μέγιστη κατανάλωση (κατά την θερινή αιχμή) που 

φθάνει τα 4500 m3/ ημέρα. Συνολικά παρατηρείται ότι ο μέσος όρος των υδάτινων εισροών - 

εκροών συνεχώς φθίνει, η στάθμη του υδροφόρου επίσης μειώνεται και η ποιότητα των γλυκών 

νερών χειροτερεύει.  

Πίνακας - Κατανάλωση Νερού ανά Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Ε.Υ.Α.Π, 2001). 

Περίοδος Α’ Τετράμηνο Β’ Τετράμηνο Γ’ Τετράμηνο Σύνολο 

Δ. Δ. Παροικιάς 97.434 190576 102.895 390.905 

Δ. Δ. Νάουσας 62.830 143749 58.649 265.228 

 

Δ.Δ. Μάρπησσας 34.021 85.841 36.151 156.013 

 

Δ.Δ. Αρχιλόχου 16.725 31.400 19.653 67.778 

Δ.Δ. Αγκαιριάς 14.102 45.696 25.787 85.585 

Δ.Δ. Κώστου 8.156 22.471 4.940 35.567 

Δ.Δ. Λευκών 10.508 17.348 11.113 38.969 

Γενικό Σύνολο    1.040.045  
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Για το έτος 2002 εκτιμάται ότι η κατανάλωση νερού συνολικά για τα επτά δημοτικά 

διαμερίσματα, ήταν ίση με 1.435.114m3, αυξημένη σημαντικά λόγω της λειτουργίας της 

μονάδας αφαλάτωσης στη Νάουσα.  

Οι αρδευτικές ανάγκες εξυπηρετούνται από πηγάδια και ιδιωτικές γεωτρήσεις  ( οι 

περισσότερες από αυτές δεν έχουν άδειες ) για αυτό και η κατανάλωση είναι δύσκολο να 

εκτιμηθεί λόγω έλλειψης καταγεγραμμένων στοιχείων. Πάντως οι ποσότητες νερού άρδευσης 

(που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΠ) δεν θεωρούνται σημαντικές.                                                                                    

 

Διαχείριση λυμάτων 
 

Στο τομέα της διαχείρισης των λυμάτων στο νησί έχει σημειωθεί σημαντική εξέλιξη με 

αποτέλεσμα στο νησί πλέον να λειτουργούν τρεις βιολογικοί καθαρισμοί:  

 στη Νάουσα με δυναμικότητα 2000 m3/μέρα  

 στη Παροικία με δυναμικότητα 2400 m3/μέρα 

 στη Μάρπησσα με δυναμικότητα 410 m3/μέρα     

 

Χώροι ελεγχόμενης απόρριψης ή ΧΥΤΑ 

Το έργο του  ΧΥΤΑ, που δημιουργήθηκε στην περιοχή Μπούγαδος έξω από  την Παροικία, 

έχει λύσει οριστικά το πρόβλημα των απορριμμάτων του νησιού ,το οποίο το καλοκαίρι γίνεται 

εντονότερο ,καθώς  λειτουργούν δεκάδες τουριστικές επιχειρήσεις με τόνους απορριμμάτων 

.Έχει  επιδράσει θετικά στη φυσιογνωμία του νησιού και στην ασφάλεια της δημόσιας υγείας με 

την παράλληλη παύση των υφιστάμενων ΧΑΔΑ. Σημαντικό πλεονέκτημα της θέσης του αποτελεί 

το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή κοινωνική αποδοχή των κατοίκων και των 

τοπικών αρχών του νησιού. 

Η διαστασιολόγηση του χώρου υγειονομικής ταφής έγινε σύμφωνα με τα εξής: 
 

 12.500 τόνοι / έτος, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΟ 

 3.500 τόνοι / έτος, μετά την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΟ 

Ο ΧΥΤΑ λειτουργεί για στερεά απόβλητα, κέντρο μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών 

μερικώς με την προμήθεια μηχανημάτων. Υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα στερεών 

αποβλήτων μονάδας μηχανικής διαλογής για την αξιοποίηση και μείωση του όγκου των 

απορριπτόμενων στερεών. Προμήθεια σπαστήρων αδρανών υλικών και βιοθρυμματιστών 

στερεών.. 

Διερεύνηση της δυνατότητας και του τρόπου μετατροπής του υφιστάμενου και 

λειτουργούντος ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΗ. 
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Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας 

Η Πάρος είναι αυτόνομη σε τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα αυτό σημαίνει 

ότι το υφιστάμενο δίκτυο δεν είναι διασυνδεδεμένο με αυτό της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θέση 

του κεντρικού θερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής βρίσκεται ανατολικά της Νάουσας  

Η παραγωγή ενέργειας γίνεται με καύση πετρελαίου, οι εγκαταστάσεις έχουν ισχύ 61MW 

(Ραγκούσης Ι., 2007) και εξυπηρετούν ταυτόχρονα τους κατοίκους της Νάξου, της Ίου και των 

Κουφονησιών. Η αιχμή καλύπτεται από ντιζελοστροβίλους. Τα δίκτυα χαρακτηρίζονται σε 

μερικές περιπτώσεις ως φτωχά, γεγονός που σε συνδυασμό με τη μη διασύνδεση του νησιού με 

το κεντρικό δίκτυο διαμορφώνει κακή και ασταθή ποιότητα παρεχόμενου ρεύματος. Κάτι 

τέτοιο, σε περιόδους υψηλής ζήτησης και κυρίως τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οδηγεί σε 

γενικευμένες διακοπές ρεύματος (μπλακ αουτ).  

Διευρυμένη είναι η χρήση ηλιακών συσσωρευτών βαθμό και ειδικά σε ξενοδοχεία και 

ενοικιαζόμενα δωμάτια καθώς και στα σπίτια. Οι ανάγκες θέρμανσης καλύπτονται πλέον με 

υδραυλικά καλοριφέρ ,κλιματιστικά, και τζάκια. 

  
Ανάπτυξη ΑΠΕ (ηλιακή, αιολική)  

Όσον αφορά τη χρήση ηλιακής ενέργειας υπάρχει εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 

διάφορες περιοχές από ιδιώτες. Στην Πάρο υπάρχουν  25 μονάδες φωτοβολταϊκών των  100 KW 

συνολικής παραγωγής ενέργειας 2395 KW. Σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΕ .  

Στην Πάρο στην περιοχή Καμάρες ανάμεσα Παροικιά και Νάουσα υπάρχει ένα αιολικό 

πάρκο με 4 ανεμογεννήτριες με συνολική παραγωγή ενέργειας 3,2 ΜW. 

 
Τηλεπικοινωνίες 

       Οι τηλεπικοινωνίες γίνονται μέσω ΟΤΕ και άλλων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.  

 

Α.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Α.6.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εδαφών της Πάρου είναι ημιορεινά. Τα εδάφη γενικά 

θεωρούνται φτωχά ή μέτρια, πετρώδη, με εξαίρεση τις αρδευόμενες γεωργικές εκτάσεις που 

βρίσκονται κυρίως ανατολικά, στις κοινότητες Μάρπησσας και Αρχίλοχου. 
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Το υδρογραφικό δίκτυο του νησιού, λόγω της σημαντικής επιφανειακής εξάπλωσης 

ανθρακικών σχηματισμών, παρουσιάζει ασήμαντη ανάπτυξη. Η ροή των ρεμάτων και των 

χειμάρρων παρουσιάζεται κατά κανόνα την υγρή περίοδο και για μικρό χρονικό διάστημα από 

τον ορεινό όγκο των Αγ. Πάντων προς τις ακτές ακολουθώντας ποικίλες διευθύνσεις. 

Η συνολική έκταση της Πάρου είναι 198,4 χιλ. στρέμματα. Από αυτά τα 105 χιλ στρέμματα 

είναι καλλιεργούμενες εκτάσεις ποσοστό 53% τα 24% στρέμματα χρησιμοποιούνται ως 

βοσκότοποι . 

 

 

 

Πίνακας : Χρήσεις γης (Στατιστική - 1999/2000) 

 

 Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Πάρο έχουν γενικά μικρό μέγεθος, πράγμα που είναι 

χαρακτηριστικό όλων των νησιών των Κυκλάδων. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Πάρου από 

όπου φαίνονται από τους πίνακες επικρατούν οι ετήσιες καλλιέργειες με 31.034 στρέμματα, 

ενώ οι δενδρώδεις καταλαμβάνουν μόνο 6.502 στρέμματα, οι κηπευτικές καλλιέργειες με  1.307 

στρέμματα και τα αμπέλια 7.005 στρέμματα Οι αρδευόμενες εκτάσεις είναι της τάξης των 5.068 

στρεμμάτων λόγω έλλειψης οργανωμένων αρδευτικών δικτύων που οφείλεται στην ανεπάρκεια 

των υδατικών πόρων. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής εντοπίζεται στην Παροικία 

(βορειοανατολικό τμήμα μέχρι τη Νάουσα) και στη νότια πλευρά μέχρι την Αγκαιριά. 

 

Κατηγορίες Καλλιεργειών 

Σύνολο 
έκτασης 

(στρ.) 

Αρδευόμενη 
Έκταση 
(στρ.) 

Φυτά μεγάλης 
καλλιέργειας και λοιπές 
καλλιέργειες 31.034 1.354 

Κηπευτική γη, θερμοκήπια 1.307 1.097 

Αμπέλια 7.005 47 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 6.502 2.570 

Αγρανάπαυση 9.406 0 

Σύνολο Γεωργικής Γης 55.254 5.068 

Πηγή: Ετήσιο γεωργικό δελτίο 2008 Ελ. Στατ. 

 

Χρήσεις 

Ν. Πάρος Ν. Κυκλάδων 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Γεωργική γη 105.000 53 836.100 32,2 

Βοσκότοποι 47.400 24 789.500 30,3 

Δάση 32.300 16 690.400 26,5 

Λοιπές 
εκτάσεις 13.700 7 280.400 11 

Σύνολο 198.400 100 2.599.400 100 



 14 

Τα κύρια γεωργικά προϊόντα της Πάρου φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί 

Κύρια γεωργικά προϊόντα της Πάρου. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΤΑΣΗ (σε στρ.) ΠΑΡΑΓΩΓΗ (σε kgr) 

Σιτάρι σκληρό 1.118 78.600 

Σιτάρι μαλακό 480 32.550 

Κριθάρι 11.650 851.000 

Βρώμη 93 4.680 

Αραβόσιτος 32 3.000 

Κουκιά 42 5.840 

Ρεβίθια 143 12.280 

Λοιπά βρώσιμα όσπρια 20 2.500 

Βίκος 140 11.600 

Κριθάρι για σανό 10.330 2.686.000 

Βρώμη για σανό 970 122.000 

Βίκος για σανό 3.480 1.149.000 

Κριθάρι 1.570 - 

Βρώμη 40 - 

Καρπούζια 258 304.400 

Πεπόνια 311 381.900 

Πατάτες άνοιξης 366 574.000 

Πατάτες φθινοπώρου και χειμώνα 258 427.500 

Λάχανα 48 53.000 

Κουνουπίδια 40 44.900 

Σπανάκι 19 13.630 

Κρεμύδια ξερά 268 239.250 

Σκόρδα ξερά 25 10.800 

Μαρούλια 41 26.910 

Αντίδια και ραδίκια 17 14.700 

Τομάτες επιτραπέζιες για νωπή χρήση, υπαίθρου 527 764.500 

Φασολάκια χλωρά 66 31.800 

Μπάμιες 15 6.700 

Κολοκυθάκια 58 81.600 

Αγγούρια υπαίθρου 32 21.500 

Αγγούρια υπό κάλυψη(θερμοκήπια) 9 19.000 

Μελιτζάνες υπαίθρου 64 105.100 

Ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποιήσεως 6.232 1.681.000 

Λεμονιές 50 94.800 

Πορτοκαλιές 59 129.900 

Μανταρινιές 21 46.200 

Αχλαδιές 27 47.500 

Βερικοκιές 10 38.000 

Ροδακινιές 5 17.050 

Αμυγδαλιές 41 22.700 

Πηγή: Ετήσιο γεωργικό δελτίο 2008 Ελ. Στατ. 

 

 



 15 

Ελαιοκαλλιέργεια  

Στην κατηγορία των δενδρωδών καλλιεργειών σημαντική θέση κατέχει η 

ελαιοκαλλιέργεια. Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση στη Πάρο  είναι 6.232 στρέμματα 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελ. Στατ. 2008, ενώ με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ 2013 είναι 4.084,6 

στρέμματα. Ο παραγόμενος ελαιόκαρπος χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για παραγωγή 

ελαιολάδου. Οι ποικιλίες που επικρατούν είναι η θρουμπολιά και η κορωνέϊκη. Υπάρχουν 

διάσπαρτα ελαιόδεντρα των ποικιλιών Αμφίσης και Μανάκι.  

Οι καλλιεργητικοί χειρισμοί που γίνονται στην καλλιέργεια της ελιάς είναι πολύ κοντά σε 

βιολογικά συστήματα καθώς γίνονται ελάχιστες ή καθόλου επεμβάσεις με φυτοφάρμακα. 

Ωστόσο η βιολογική καλλιέργεια είναι περιορισμένη και οι λόγοι εντοπίζονται στο γεγονός ότι 

δεν υπάρχουν πιστοποιημένα ελαιοτριβεία για την παραγωγή βιολογικού ελαιόλαδου . 

Το κυριότερο πρόβλημα της καλλιέργειας είναι η έλλειψη τυποποίησης. Οι παρεμβάσεις 

που προτείνονται για την καλλιέργεια της ελιάς είναι:  

 Αναδιάρθρωση παλαιών και γηρασμένων ελαιώνων με ποικιλία Κορωνέϊκη  

 Επέκταση της βιολογικής καλλιέργειας.  

 Επέκταση της ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής  

 Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων με στόχο την παραγωγή βιολογικού λαδιού και την 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών για φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων των 
ελαιουργείων  

 Εξασφάλιση σταθερής ποιότητας και ασφάλειας τελικού προϊόντος κάτι  που θα είναι 
εφικτό μέσω της τυποποίησης του ελαιολάδου  

 Διατήρηση της οικονομικής ενίσχυσης της ελαιοκαλλιέργειας στα μικρά  νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους.  

 Ίδρυση ομάδων ελαιοπαραγωγών 

 

Αμπελοκαλλιέργεια  

Τα αμπέλια και ιδιαίτερα τα οινάμπελα  αποτελούν παραδοσιακή καλλιέργεια για την 

Πάρο και η συνολική τους έκταση σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2008 είναι 7.005 

στρέμματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΑΟ Πάρου για το 2004 η ομάδα παραγωγών της ΕΑΣ 

Πάρου απαριθμούσε 781 παραγωγούς, 1.641 αγροτεμάχια και έκταση 4.235 στρέμματα (τότε 

υπήρχε μόνο μια ομάδα).Το 2013 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ η καλλιεργούμενη 

έκταση είναι 2.971,1 στρέμματα . 

Οι κυριότερες οινοποιήσιμες ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι από ερυθρές ποικιλίες: 

Μανδηλαριά, Βάφτρα και Αϊδάνι και από λευκές ποικιλίες: Μενεμβασιά, Ασύρτικο και 

Σαββατιανό. 
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Η καλλιέργεια παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς το μεγαλύτερο μέρος των 

αμπελώνων παράγουν οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ.  

Υπάρχει σημαντικός αριθμός οινοποιείων (συνεταιριστικό και ιδιωτικών) στα οποία 

διατίθεται η τοπική παραγωγή. 

 Τα τελευταία χρόνια έχουν αντικατασταθεί παλιοί - γηρασμένοι αμπελώνες μέσω του 

προγράμματος της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 

παλιοί αμπελώνες εκριζώνονται και φυτεύονται νέοι στην ίδια ή διαφορετική τοποθεσία με 

βελτίωση της τεχνικής διαχείρισης. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ωφελήσει στη μείωση του 

κόστους παραγωγής και στην αύξηση του εισοδήματος των αμπελουργών, ωστόσο έχει 

επιδράσει αρνητικά στον παραδοσιακό χαρακτήρα των αμπελώνων, λόγω εγκατάλειψης της 

καλλιέργειας σε επικλινείς και δύσβατες περιοχές.  

Οι εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας για παραγωγή οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ ενισχύονται με την 

χορήγηση στρεμματικής επιδότησης σύμφωνα με τον Καν. 1405/2006 για τα μικρά νησιά του 

Αιγαίου ώστε να αντισταθμιστούν τα μειονεκτήματα που προκύπτουν λόγω της νησιωτικότητας. 

Παρά την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων οίνων υπάρχει ισχυρή τάση μείωσης της έκτασης 

των οινοποιήσιμων ποικιλιών λόγω των χαμηλών τιμών που δίνονται στους παραγωγούς και της 

οικιστικής ανάπτυξης  (στοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ 2013 είναι 2.971,1 στρέμματα ).  

Οι αδιάθετες ποσότητες των επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων σταφυλιών οδηγούνται 

στην απόσταξη για την παραγωγή παραδοσιακών ποτών όπως σούμα. 

Οι στόχοι και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα παρακάτω:  

 Αντικατάσταση γηρασμένων και μη αποδοτικών αμπελώνων με τη συνέχιση του 
προγράμματος της αναδιάρθρωσης  

 Μέτρα για τη διατήρηση αμπελώνων σε ζώνες παραδοσιακής καλλιέργειας για την 
παραγωγή οίνων ΠΟΠ  

 Μείωση του κόστους παραγωγής με βελτίωση των καλλιεργητικών τεχνικών  

 Διατήρηση του γενετικού υλικού  ντόπιων ποικιλιών και αξιολόγηση τους για παραγωγή 
οίνων υψηλής ποιότητας  

 Συνέχιση της οικονομικής ενίσχυσης για τη διατήρηση της αμπελοκαλλιέργειας στα 
μικρά νησιά  

 Οργάνωση των παραγωγών σε ομάδες με στόχο τη συλλογική  μεταποίηση και εμπορία 
των προϊόντων τους  ( αγροδιατροφική σύμπραξη παραγωγός + τυποποιητής + 
καταναλωτής). 

 Προώθηση των ντόπιων οίνων στην τοπική αγορά (εστιατόρια, ξενοδοχεία)  

 Προώθηση των οίνων της Πάρου με ενημέρωση των καταναλωτών σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο  

 Προώθηση της βιολογικής παραγωγής 
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Ένα από τα καινοτόμα έργα που πραγματοποιείται για την αμπελουργία στην Πάρο – 

Αντίπαρο είναι η διατήρηση και αξιολόγηση αυτόχθονων οινοποιήσημων ποικιλιών. 

Το πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της παριανής αμπελουργίας ξεκίνησε πριν από 17 

χρόνια.  

Α. Κατά την έναρξη της προσπάθειας αυτής διοργανώθηκε από την Ε.Α.Σ. Πάρου, το 

Επαρχείο Πάρου και ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας) διημερίδα με θέμα την 

ανασύσταση του παριανού αμπελώνα, τα συμπεράσματα της οποίας αποτέλεσαν και τον 

καταστατικό σχεδιασμό του όλου προγράμματος.  

Μέχρι σήμερα ο αρχικός σχεδιασμός υλοποιείται πολύ ικανοποιητικά μέσα από τα παρακάτω 

προγράμματα : 

1. Πρόγραμμα «ΔΗΜΗΤΡΑ ‘95» του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., με χρηματοδότηση του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και της 

Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου και την συνεργασία του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηρακλείου Κρήτης. 

2. Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης 1996 (ΣΥΝ-96) του Υπουργείου Ανάπτυξης με 

χρηματοδότηση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου και του προγράμματος 

Συγχρηματοδοτήσεων του ΕΠΕΤ ΙΙ (Υπ/μα 2 μ 2.2) καθώς επίσης και την συνεργασία του 

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.  

3. Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ & ΙΑΛΑΗ ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ με τίτλο «Διατήρηση και αξιολόγηση αυτόχθονων οινοποιήσιμων ποικιλιών 

της Πάρου και Αντιπάρου με δημιουργία πιλοτικού αμπελώνα». 
 

Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων προγραμμάτων έγιναν τα εξής:  

1.  Εμπεριστατωμένη μελέτη καταγραφής και ταξινόμησης των παθογόνων (ιοί, βακτήρια 

και φυτοπλάσματα), τα οποία ευθύνονται για την εμφάνιση εκφυλιστικών ασθενειών 

(μείωση της παραγωγικής ζωής των πρέμνων, υποβάθμιση ποσοτική και ποιοτική της 

παραγωγής, αδυναμία κατασταλτικής επέμβασης στον αγρό) στους αμπελώνες της 

νήσου Πάρου και Αντιπάρου και τα οποία διαιωνίζονται με το μολυσμένο αμπελουργικό 

πολλαπλασιαστικό υλικό.  

2. Δημιουργία νηματωδολογικού χάρτη της νήσου Πάρου και Αντιπάρου, όπου 

καταγράφονται τα είδη και η σπουδαιότητα των νηματωδών φορέων – ιών της αμπέλου, 

και η σχέση τους με συγκεκριμένες ιολογικές ασθένειες.  

3. Δημιουργία πολλαπλασιαστικού υλικού των τριών βασικότερων οινοποιήσιμων 

ποικιλιών της Πάρου (Μονεμβασιά, Μανδηλαριά, Βάφτρα) εγγυημένο για την απουσία 

συγκεκριμένων σημαντικών παθογόνων της αμπέλου.  
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Β. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η πραγματοποίηση δράσεων για την : 
 

1. Διερεύνηση και εξακρίβωση της παρουσίας κλώνων – μητρικών πρέμνων μη ευρέως 
καλλιεργούμενων ποικιλιών, με αξιόλογα και αξιοποιήσιμα χαρακτηριστικά, με τα οποία 
θα μπορούσε να επιτευχθεί τόσο ο εμπλουτισμός, όσο και η ανανέωση της παριανής 
αμπελουργίας και κατ’ επέκταση η ενίσχυση και ανάπτυξη παραγωγής τοπικών οίνων 
ανταγωνιστικών στη σημερινή εθνική και διεθνή οινοποιητική πραγματικότητα και  

2. την συλλογή και διατήρηση σπάνιου και υπό εξαφάνιση αμπελουργικού γενετικού 
υλικού σε αμπελώνα διατήρησης (δράση που ανταποκρίνεται στη διεθνώς σήμερα 
επιδίωξη διαφύλαξης του «πράσινου χρυσού»).  

Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν με την ολοκλήρωση της προγραμματικής σύμβασης της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα με την υλοποίηση των ακόλουθων φάσεων από 
τις οποίες και απαρτίζεται. 

Φάση 1η Επισήμανση, συλλογή και διατήρηση μητρικών πρέμνων in  vivo 

Φάση 2η Έλεγχος φυτουγείας 

Φάση 3η Εξυγίανση μολυσμένων πρέμνων 

Φάση 4η Διατήρηση in vivo και in vitro των υγιών πρέμνων 

Φάση 5η Αξιολόγηση των πρέμνων 

 
Θερμοκήπια 
 

Στο νησί λειτουργούν  θερμοκήπια εκτάσεως 20 στρεμμάτων και 8 στρεμμάτων που δεν 

καλλιεργούνται, στις περιοχές Μαράθι, Λαγκάδα και Καντούνια. Σ’ αυτά καλλιεργούνται 

συνήθως οπωροκηπευτικά (ντομάτα και αγγούρι, λιγότερο μελιτζάνες και κολοκύθια). Η 

παραγωγή δεν εξάγεται, απορροφάται από ιδιοκτήτες εστιατορίων και από ντόπιους κατοίκους. 

 
Θερμοκήπια Υδροπονίας 
 

Στο νησί λειτουργούν  θερμοκήπια υδροπονίας εκτάσεως 13 στρεμμάτων , στις περιοχές  

Άσπρο χωριό  και  Άγιο Βασίλειο.  Σ’ αυτά καλλιεργούνται συνήθως κηπευτικά (ντομάτα και 

αγγούρι). Την χειμερινή περίοδο το 80% της παραγωγής εξάγεται στην αγορά της Αθήνας  ενώ 

την καλοκαιρινή περίοδο απορροφάται το 60% από την τοπική αγορά (από ιδιοκτήτες 

εστιατορίων και από ντόπιους κατοίκους). 

 

Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά  
 

Η παρουσία των αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών είναι συνυφασμένη με το τοπίο 

των νησιών της Πάρου - Αντιπάρου, κάτι που δηλώνει την πλήρη προσαρμογή των φυτών αυτών 

στις γεωκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών δεν απαιτεί 

ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες (π.χ. ελάχιστες επεμβάσεις και όχι υπερβολικές με 

οργανικές ουσίες, αρδεύσεις στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας ) και μπορεί να αναπτυχθεί σε 

οριακή, από πλευράς γονιμότητας εδάφους και να επιφέρει  καλής ποιότητας παραγωγής. Η 

καλύτερη εποχή φύτευσης των αρωματικών φυτών είναι το φθινόπωρο για οικονομία στην 
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κατανάλωση νερού (αναμονή βροχοπτώσεων ). Επίσης μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη 

στη μελισσοκομία εμπλουτίζοντας τη μελισσοκομική χλωρίδα.  

Παρά τα πλεονεκτήματα της καλλιέργειας και το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται κατά 

καιρούς οι καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι ελάχιστες. Είναι απαραίτητο να γίνει διερεύνηση του 

κλάδου (επιλογή ειδών ανά νησί, τεχνικές καλλιέργειας, ζήτηση της αγοράς κλπ) και των 

προοπτικών ανάπτυξης ώστε να δημιουργηθεί μία Ομάδα παραγωγών και να διαμορφωθεί ένα 

οργανωμένο σχέδιο καλλιέργειας – επεξεργασίας – τυποποίησης.  

Ο κυριότερος λόγος, που δεν επέτρεψε να προκόψει ο κλάδος αυτός, είναι η δυσκολία που 

αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί αρωματικών φυτών στη διάθεση των προϊόντων τους σε αγορές 

του εξωτερικού. Ένας άλλος σοβαρός λόγος είναι η έλλειψη των ειδικών γνώσεων γύρω από τα 

αρωματικά φυτά. 

Ένα προτεινόμενο φυτό για την Πάρο είναι η κάππαρη . Αυτοφυές φυτό σε περιοχές 

σχετικά φτωχές και σε ξερικά χωράφια και οι κυριότερες εργασίες που γίνονται για την 

καλλιέργεια της είναι η λίπανση, η καταστροφή των ζιζανίων και το κλάδεμα. Πλεονέκτημα η 

μερική γνώση των κατοίκων γύρω από το φυτό. Το φυτό αυτό μπορεί να ενισχυθεί ως παλιά 

καλλιέργεια για την Πάρο που θα καλύψει τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και εσωτερική αγορά 

της χώρας.. Θα πουλιέται ,είτε σαν ξηρό αλατισμένο, είτε σαν κονσερβοποιημένο. Είναι επίσης 

φυτό φαρμακευτικό και αρωματικό .Στη φαρμακευτική χρησιμοποιείται σαν διουρητικό,  

εναντίον  της αρτηριοσκληρώσεως, αναιμίας, ατονίας, αρθρίτιδας κ.λ.π.. 
 

Μελισσοκομία 

Στη Πάρο υπάρχουν περίπου 72 μελισσοκόμοι με 2.565 κυψέλες, εκ των οποίων οι  47 με 

2.165 κυψέλες συμμετέχουν και σε προγράμματα πρωτοβουλιών για οικονομική ενίσχυση της 

παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους. Η 

Πάρος δεν έχει μελισσοκομικό συνεταιρισμό και οι παραγωγοί συνεργάζονται με την ΚΟ.Π.ΑΣ 

Κέας.  

 

    
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΥΨΕΛΩΝ 

1 Εκμεταλλεύσεις με 1 έως 30 κυψέλες 48 899 

2 Εκμεταλλεύσεις με 31 έως 100 κυψέλες 20 1.030 

3 Εκμεταλλεύσεις με 101 έως 200 κυψέλες 4 636 

4 Εκμεταλλεύσεις με 201 κυψέλες και άνω - - 

 ΣΥΝΟΛΟ 72 2.565 
 

Πηγή: Μελισσοκομικός Σύλλογος Πάρου, Αύγουστος 2013 
 

Η παραγωγή μελιού  κυμαίνεται από 8 – 15 τόνους  ετησίως. Οι διακυμάνσεις  οφείλονται 

στις καιρικές συνθήκες της κάθε χρονιάς και στη διάρκεια της  ανθοφορίας.Το παραγόμενο μέλι 

διατίθεται λιανικά από τους ίδιους τους  παραγωγούς στην τοπική αγορά . 
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Παρά την εξαιρετική ποιότητα του θυμαρίσιου μελιού  και του ανθόμελου που παράγεται, 

η διάθεση του  αντιμετωπίζει δυσκολίες.   Σημαντικό  πρόβλημα αποτελεί η εισαγωγή μελιού 

αμφίβολης ποιότητας από το εξωτερικό που                   προωθείται  στις τουριστικές μονάδες.  

Η τυποποίηση δεν έχει προχωρήσει στο βαθμό που  θα έπρεπε και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της αγοράς, που αλλάζουν οι διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών και 

αυξάνονται οι απαιτήσεις για καθαρά προϊόντα. Επίσης γίνονται προσπάθειες ενημέρωσης των 

παραγωγών για την καλύτερη παρουσίαση των προϊόντων τους (χρήση κατάλληλου περιέκτη 

π.χ. γυάλινο βάζο, χρήση ετικέτας, αναγραφή ημερομηνίας λήξης)από το Κέντρο 

Μελισσοκομίας, έτσι ώστε να υπάρχει προστασία και ενημέρωση του καταναλωτή και να γίνεται 

με ασφάλεια και επιτυχία η διάθεση των προϊόντων.   

Σημαντικό επίσης μειονέκτημα, είναι οι κοινωνικές και κλιματικές αλλαγές (αλλαγή χρήση 

γης , η επέκταση των οικιστικών σχεδίων των πόλεων, επέκταση των τουριστικών 

εκμεταλλεύσεων , οι περιορισμοί που μπαίνουν από την πολιτεία για την τοποθέτηση των 

μελισσών, αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα μειωμένος 

χρόνος ανθοφορίας και με μεγάλα κενά) που συμβάλουν στην μείωση των μελισσοβοσκών με 

την καταστροφή της μελισσοκομικής βλάστησης. 

Η μελισσοκομία στην Πάρο  μπορεί όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και  να εξελιχθεί σε βασικό 

άξονα της πρωτογενούς παραγωγής.  

Για να πετύχει όμως αυτό  θα πρέπει η αλλαγή να μην περιοριστεί στην διάθεση μελιού, αλλά 

και στην παραγωγή άλλων προϊόντων της μέλισσας, και στην νοοτροπία των μελισσοκόμων, που 

συμμετέχουν όσο αφορά στην άσκηση της μελισσοκομίας και τη σχέση τους με τις μέλισσες, 

προχωρώντας στις παρακάτω δράσεις : 

 Πιστοποίηση και τυποποίηση μελιού για προστασία της ποιότητας του μελιού και 
προώθηση του σε αγορές του εξωτερικού  

 Οργάνωση ομάδων παραγωγών που θα αναλάβουν τη συγκέντρωση της παραγωγής και 
την εμπορία  

 Προβολή των ευεργετικών δράσεων του μελιού και των προϊόντων του (γύρη, πρόπολη) 
για ανάδειξη και προώθηση στην αγορά  

 Διασύνδεση του μελιού με τον τουρισμό. Προώθηση και διάθεση στις τουριστικές 
μονάδες των νησιών  

 Βελτίωση μελισσοχλωρίδας με ξηροθερμικά φυτά, που έχουν περίοδο άνθησης 
διαφορετική από αυτή του θυμαριού, ώστε να καλυφθεί η ανθοφορία όλης της χρονιάς 
(π.χ. φασκόμηλο, δενδρολίβανο, ρείκι, χαρουπιές, ευκαλύπτους)  

 Διατήρηση των ενισχύσεων που δίνονται στους μελισσοκόμους των μικρών νησιών για 
δενδροφυτεύσεις ( σε ιδιωτικούς και κοινοτικούς χώρους )  με πρωτοβουλία των 
μελισσοκόμων και όχι για αγορά μελισσοτροφών που ισχύει μέχρι  τώρα. 

 Πρόβλεψη δημιουργίας δρόμων προσπέλαση για την μεταφορά  μελισσοσμηνών.  

 Ατομικές μεσαίας δυναμικότητας μανάδες οι οποίες θα παράγουν υψηλής βιολογικής 
αξίας πιστοποιημένα προϊόντα , τυποποιημένα φυσικά , τα οποία θα διατίθενται ως 
ειδικά τρόφιμα ή προϊόντα που ενισχύουν ή προστατεύουν τον ανθρώπινο οργανισμό. 
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ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός διαξονικών γεωργικών 

ελκυστήρων, ενώ μονοαξονικοί δεν έχουν καταγραφεί. Τα παρακάτω μηχανήματα αφορούν σε 

εκδόσεις αδειών κυκλοφορίας από το 1988 και μετά. 

Τύπος Γεωργικού Μηχανήματος Ποσότητα 

Διαξονικοί Γεωργικοί Ελκυστήρες 710 

Τετράχρονα Βοηθυητικά Μηχανήματα 44 

Θεριζοαλωνιστικές 14 

Τρίκυκλα Πολλαπλής Χρήσης 26 

Αυτοκινούμενα χορτοκοπτικές μηχανές 9 

Χορτοσυλλεκτικές μηχανές 22 

Μονοαξονικά χορτοκοπτικά 8 

Μονοαξονικοί ελκυστήρες (φρέζες) 120 

Πηγή: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων, Αύγουστος 2013 

 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΕΙΣ 

Η διατροφή του ζωικού κεφαλαίου είναι συνδυασμός των καλλιεργούμενων ζωοτροφών, 

της βόσκησης σε ιδιωτικούς, δημοτικούς και μοναστηριακούς βοσκοτόπους, και των 

αγοραζόμενων εκτός νησιού ζωοτροφών. Οι υφιστάμενες καλλιέργειες δεν επαρκούν και 

γίνονται εισαγωγές ζωοτροφών με ιδιαίτερα αυξημένο κόστος. Υπάρχουν όμως διαθέσιμες 

εκτάσεις  για επέκταση αροτριαίες καλλιέργειες. 

Οι ποσότητες των ζωοτροφών που μεταφέρονται στο νησί είναι κατά μέσο όρο 4.500 τόνοι 

τον χρόνο και οι περισσότερες είναι μέσω του προγράμματος επιδότησης του κόστους 

μεταφοράς στα Μικρά νησιά του Αιγαίου. 

Η εκτροφή των βοοειδών και των αιγοπροβάτων γίνεται σε μη οργανωμένους στάβλους 

διάσπαρτους και μη χωροταξικά κατανεμημένους. Οι κτηνοτρόφοι, είναι ανάγκη να 

προσαρμοσθούν στα δεδομένα της αγοράς και της νομοθεσίας και να αποκτήσουν άδειες 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Στην Πάρο όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες στερούνται άδεια 

εγκατάστασης εκτός μόνο μίας .( Πηγή : ΔΑΟΚ Σύρου )  

Για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην Πάρο ο κάθε κτηνοτρόφος πρέπει να στοχεύει 

στην επέκταση αροτριαίων καλλιεργειών, στην σωστή διαχείριση υδάτινων πόρων , στην σωστή 

ενημέρωση διατροφής των ζώων ,και στο σεβασμό για το περιβάλλον. Να δημιουργηθούν 

εγκαταστάσεις μεσαίου μεγέθους ( αγελαδοτροφικές μονάδες 20-50 αγελάδων ) με σύγχρονα 

αρμεκτήρια με σταβλικές εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την ευζωία του ζωικού κεφαλαίου 
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καθώς και την άριστη υγειονομική τους κατάσταση, με αποτέλεσμα την υψηλή αποδοτικότητα 

και πάντα στην παραγωγή προϊόντων αρίστης ποιότητας. 

Με τις οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες οι κτηνοτρόφοι μπορούν να 

προγραμματίσουν την παραγωγή τους ανάλογα με την ζήτηση των προϊόντων τους π.χ. Πάσχα 

– Καλοκαίρι κυρίως για τις μονάδες κρεατοπαραγωγικής  κατεύθυνσης.  

Η διάρθρωση του ζωικού πληθυσμού στην Πάρο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 

 

 
Πηγή: Ετήσιο στατιστικό δελτίο 2008 Ελ. Στατ. 

 

 

 

Είδος Αριθμός Ζώων 

Ίπποι 40 

Ημίονοι 181 

Όνοι 256 

Πρόβατα (οικόσιτα) 1522 

Πρόβατα (κοπαδιάρικα) 1487 

Αίγες  (οικόσιτες) 2486 

Αίγες (κοπαδιάρικες) 2220 

Χοίροι (Αναπαραγωγής) 181 

Χοίροι (Κρεατοπαραγωγής) 1551 

Κουνέλια 7310 

Κότες (οριθοτροφείου) 1500 

Κότες (χωρικής εκτροφής) 30855 

Βοοειδή εγχώρια αβελτίωτα (αρσενικά) 9 

Βοοειδή εγχώρια αβελτίωτα (θηλυκά) 20 

Βοοειδή εγχώρια βελτιωμένα 
(αρσενικά) 370 

Βοοειδή εγχώρια βελτιωμένα (θηλυκά) 560 

Βοοειδή ξενικά (αρσενικά) 55 

Βοοειδή ξενικά(θηλυκά) 170 

Πάπιες 312 

χήνες 284 

Γαλοπούλες 1083 

Μελίσσια εγχώριες κυψέλες 94 

Μελίσσια με ευρωπαϊκές κυψέλες 1314 
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Ζωϊκός Πληθυσμός Πάρου, 2011 

Νησί Βοοειδή Αιγοπρόβατα Χοιρινά  

 Αριθμ. 
Παραγωγών 

Αριθμ. 
Βοοειδων  

Σφαγές Αριθμ. 
Παραγωγών 

Αριθμ. 
Αιγοπροβάτων  

Σφαγές Αριθμ. 
Παραγωγών 

Αριθμ. 
Χοιρινών  

Πάρος  253 1.325 316 290 9.056 1.578 36 335 

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
201. 

 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 

Στο νησί υπάρχουν περισσότερες από 193 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων εκ των οποίων 

καμία δεν είναι ενσταυλισμένη και έχουν ως κύριο στόχο την παραγωγή κρέατος. 

 Λειτουργούν με υποτυπώδεις υποδομές, οι χώροι σταυλισμού  είναι πρόχειροι 

(ιδιοκατασκευασμένοι) και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διαχείμαση των ζώων. Η διατροφή 

των ζώων στηρίζεται κυρίως στη βόσκηση. Μεγάλα θέματα που ανακύπτουν από αυτό είναι το 

φαινόμενο της υπερβόσκησης.  

Σε ότι αφορά τον ζωικό πληθυσμό του νησιού, ανέρχεται σε 8.754 ζώα εκ’ των οποίων 

4.043 είναι πρόβατα και 4.711 είναι αίγες. ( Πηγή: Αγροτικό Κτηνιατρείο Σύρου - Ιούνιος 2013) 

 

ΒΟΟΕΙΔΗ 

Ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων βοοειδών στο νησί ανέρχεται στις 193 

εκμεταλλεύσεις μικτής κατεύθυνσης και ο συνολικός αριθμός βοοειδών είναι 1.316 ζώα. 

Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται παρακάτω. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΑΡΟΥ 
  ΣΥΝΟΛΟ 

Συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων βοοειδών 193 

Συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων βοοειδών μικτής κατεύθυνσης 193 

Συνολικός αριθμός βοοειδών 1.316 

Συνολικός αριθμός θηλυκών βοοειδών 921 

Συνολικός αριθμός θηλυκών βοοειδών >= 12 μηνών 834 

Συνολικός αριθμός θηλυκών βοοειδών < 12 μηνών 87 

Συνολικός αριθμός αρσενικών βοοειδών 395 
 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Πάρου, Ιούνιος 2013 
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Ορνιθοτροφία 
 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του κτηνιατρείου Πάρου, στη Πάρο λειτουργεί ένα 

ορνιθοτροφείο ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης δυναμικότητας 10.000 κότες. Η παραγωγή 
διοχετεύεται στην τοπική αγορά. 

 

ΑΛΙΕΙΑ 
 

Η αλιεία στην Πάρο αποτελεί όπως είναι φυσικό ένα από τα παλαιότερα και παραδοσιακά 
επαγγέλματα.  

Το νησί της Πάρου υπερέχει όλων των νησιών των σε αλιευτικό στόλο. Βέβαια, η αλιευτική 

δραστηριότητα ήταν πιο έντονη τις προηγούμενες δεκαετίες, που δεν είχαν αναπτυχθεί σε 

μεγάλο βαθμό άλλοι τομείς τις οικονομίας και η αλιεία ήταν υγιής κλάδος. Η αλιεία συντηρείται 

σε οικογενειακή βάση, ενώ πλέον λίγοι είναι αυτοί που απασχολούνται αποκλειστικά σε αυτή 

(μόνο 3 από τις 80 επαγγελματικές άδειες ανήκουν σε άτομα που ζουν αποκλειστικά από την 

αλιεία), λόγω εξάντλησης του αλιευτικού πλούτου. 

Τελευταία η αλιευτική δύναμη του νησιού περιορίστηκε σημαντικά οδηγώντας την αλιεία 

σε μαρασμό. Κύριο ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η απόφαση της Ε.Ε. για περιορισμό του 

αλιευτικού στόλου στην Ελλάδα, γεγονός που ανάγκασε πολλούς αλιείς να εγκαταλείψουν το 

επάγγελμα καταστρέφοντας παράλληλα τα σκάφη τους. Επιπλέον η υπεραλίευση αποτελεί 

παράγοντα υποβιβασμού του αλιευτικού πλούτου της Πάρου. Έτσι, η τοπική αλιεία δε μπορεί 

να καλύψει την ούτως ή άλλως συνεχώς αυξανόμενη λόγω τουρισμού ζήτηση σε ψάρια και 

πλέον η Πάρος καλύπτει τις ανάγκες της με εισαγωγές (Σωματείο Αλιέων Παροικίας, 2007).  

 Ο Πίνακας επαγγελματικών αλιευτικών σκάφων Πάρου 2013.  

Α/Α ΝΗΣΙ 

ΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΗ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΚΑΦΗ ΜΕ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΔΙΧΤΥΑ- 

ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ 

ΣΚΑΦΗ ΜΕ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΤΡΑΤΑ 

ΣΚΑΦΗ ΜΕ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ  
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΡΙ-ΓΡΙ 

ΣΚΑΦΗ ΜΕ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΜΗΧ/ΤΑ 

1 Πάρος 168 6 7 1 182 

Πηγή :Τμήμα Αλιείας Κυκλάδων 

Τα κύρια αλιευτικά κέντρα του νησιού είναι πρωταρχικά η Νάουσα, η οποία θεωρείται ότι 

είναι το πρώτο σε όλο το νομό Κυκλάδων, και ακολουθούν με μεγάλη διαφορά οι οικισμοί 

Μάρπησσας, Παροικίας, Αρχίλοχου και Αγκαιριάς.  

Αλιευτικά καταφύγια υπάρχουν στην Παροικία, στη Νάουσα, στα Πίσω Λιβάδια ,Αλυκή 

Πάρου.  
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Οι βασικοί ψαρότοποι είναι ο μεγάλος όρμος της Νάουσας, ο δίαυλος Παροναξίας και 

γενικά όλος ο περίγυρος Πάρου - Αντιπάρου, τα Κουφονήσια και ο όλος ο θαλάσσιος χώρος από 

Αμοργό μέχρι Αστυπάλαια. Στην μεγάλη αυτή περιοχή αλιεύονται μεγάλες ποσότητες γόπας, 

κολιοί, κουτσομούρες, μαρίδες, σαφρίδια, σμέρνες και μουγγριά.Λόγω του μεγάλου αριθμού 

επισκεπτών, η παραγωγή σε αλιεύματα από τους ασχολούμενους κάτοικους στον τομέα δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του νησιού.  

Οι επαγγελματίες αλιείς στο νησί της Πάρου είναι 186. Επίσης πολύ σημαντική είναι και η 

παρουσία ερασιτεχνών αλιέων (562) οι οποίοι αποτελούν ανταγωνιστική ομάδα στα αλιευτικά 

πεδία και στις αγορές της περιοχής. 

 Αρκετός αριθμός  επαγγελματιών αλιέων έχει συμμετάσχει σε επενδυτικά προγράμματα 

για την αλιεία τα προηγούμενα χρόνια(πχ  διάλυση αλιευτικών σκαφών, εκσυγχρονισμός 

,αντικατάσταση ή αγορά αλιευτικού σκάφους). 

Στοιχεία επαγγελματικής και ερασιτεχνικής Αλιείας Πάρου – Αντιπάρου 
 Πάρος Αντίπαρος Πηγές 

Σύνολο αλιευτικών σκαφών 182 28 Τμήμα αλιείας Κυκλάδων [2013] 

Σύνολο αλιέων ιδιοκτητών 

αλιευτικού σκάφους 
186 30 Τμήμα αλιείας Κυκλάδων [2013] 

Σύνολο αλιεργατών ή 

περιστασιακά 

απασχολούμενων στην αλιεία 

218  

Λιμεναρχείο  Νάξου [ 2011-

2012], 

 Τμήμα αλιείας Κυκλάδων) 

Σύνολο επαγγελματιών αλιέων 

και αλιεργατών 
434 

Τμήμα αλιείας Κυκλάδων [2013], 

Λιμεναρχείο  Νάξου [2011-2012] 

Σύνολο ερασιτεχνών αλιέων 
 

562 Λιμεναρχείο  Νάξου [ 2011-2012] 

Σύνολο Χωρητικότητας σε GT 1104,76 123,37 
Εθνικό αλιευτικό μητρώο[ 2013] 

 

Σύνολο ισχύος μηχανών σε KW 5622,63 740.44 
Εθνικό αλιευτικό μητρώο 2013 

 

*Αλιευτική παραγωγή κατ' 

εκτίμηση της υπηρεσίας 

αλιείας Σύρου και σύμφωνα 

με δηλώσεις των αλιέων(κιλά 

ανά έτος-μέσος όρος των 

κιλών των τριών τελευταίων 

ετών) 

361.330,66 12.600 

 

Τμήμα αλιείας Κυκλάδων [2009 

ως 2012]) 

 

 
Πηγή :Τμήμα Αλιείας Κυκλάδων 

Καρνάγιο υπάρχει στην Παροικία και στη Νάουσα της Πάρου. 

Για την εξυπηρέτηση των αλιέων  στην προμήθεια καυσίμων υπάρχει Τελωνειακή Αρχή στο νησί 
της Πάρου.  
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Α.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

H δραστηριότητα των περισσότερων μεταποιητικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων 

εντοπίζεται στα προϊόντα που σχετίζονται με την τοπική παράδοση και τον πρωτογενή τομέα 

και αφορούν μια μικρή και περιορισμένη αγορά.  

Η μεταποιητική δραστηριότητα της Πάρου αφορά κυρίως βιοτεχνικές μονάδες μικρού 

μεγέθους. 

Στην Πάρο λειτουργεί μία σφαγειοτεχνική εγκατάσταση τριών γραμμών αντιστοίχως για  

βοοειδή , αιγοπρόβατα και χοιρινά ,με φορέα λειτουργίας τον οικίο δήμο. 

ΣΦΑΓΕΣ 

Έτος  Βοοειδή Αιγοπρόβατα Χοιρινά 

2005 500 2478 131 

2010 352 1442 132 

2011 316 1578 112 

2012 334 1347 166 

Πηγή: Κτηνιατρείο Πάρου, 2012 

Λειτουργεί επίσης το τυροκομείο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου που 
συγκεντρώνει ημερησίως περίπου  2.500 κιλά γάλα. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται η 
ποσότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων για το 2012.  

ΝΗΣΙ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε κιλά ) 

ΠΑΡΟΣ Γραβιέρα                                   44.853 

 Λευκό τυρί                                     1.719 

 Κεφαλοτύρι                                   16.331 

 Τουλομοτύρι                                            0 

 Μυζήθρα                                     3.171 

 Σούρωμα                                     4.019 

 Γιαούρτι                                       218,20 

 Κρέμα                                     3.060 

 Βούτυρο                                        870 

 Αγελαδινό γάλα                                672.079 

 Αίγειο γάλα                                    14.151 
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ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 

Η έκθλιψη του ελαιοκάρπου που συγκομίζεται στην Πάρο γίνεται στα πέντε σύγχρονα 

ελαιουργεία, τριφασικού- φυγοκεντρικού τύπου. Η συνολική δυναμικότητα των ελαιοτριβείων 

είναι πολύ μεγαλύτερη από την συγκομιζόμενη ποσότητα ελαιοκάρπου. Στον παρακάτω πίνακα 

παρατηρείται ο μεγάλος αριθμός ελαιοτριβείων και κανένα τυποποιητήριο λαδιού. 
 

Α/Α Ελαιοτριβείο Τύπος Δυναμικότητα 

1 Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου Φυγοκεντρικό Διβασικό 2.500 κιλά/ώρα 

2 Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου Φυγοκεντρικό Τριφασικό 2.500 κιλά/ώρα 

3 Ραγκούσης Ιάκωβος του Κων/νου Φυγοκεντρικό Τριφασικό 750 κιλά/ώρα 

4 Δαβερώνας Ματθαίος & ΣΙΑ Ο.Ε. Φυγοκεντρικό Τριφασικό 3.000 κιλά/ώρα 

5 Δαβερώνας Ματθαίος & ΣΙΑ Ο.Ε. Φυγοκεντρικό Τριφασικό 2.500 κιλά/ώρα 

 
Η παραγωγή του ελαιολάδου σε κιλά για τα έτη από 2009 έως το 2011, ήταν: 
 

Παραγωγή Ελαιόλαδου για τα έτη 2009-10 και 2010-11  

Νησί 2009-10 2010-11 

Πάρος 12.214 332.299 

Σύνολο Περιφέρειας 3.108.141 2.433.121 

Πηγή: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων, Αύγουστος 2013 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΑΟ Πάρου η μέση ετήσια παραγωγή ελαιολάδου τα τρία 
τελευταία χρόνια 2009-2012 ήταν 286 τόνους. 

 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ 
 

Στα οινοποιεία εμφιαλώνονται ΠΟΠ , ΠΓΕ κρασιά και τοπικοί οίνοι. 
 
Οινοποιεία Πάρου 

Πίνακας Υπαρχόντων 
Οινοποιείων 

Συνολική Εγκατεστημένη Δυναμικότητα 

Ονομαστική Ετήσια 2011 σε κιλά 
(από την άδεια λειτουργίας) 

Πραγματική Ετήσια 2011 
σε κιλά 

Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Πάρου 

3.000.000 300.000 

Ε.Θ. Μωραΐτης 1.000.000 444.000 

Ηλιάδου Σοφία  23.466 23.466 

Μωραΐτης Γεώργιος του 
Θεοδώρου 

62.000 25.000 

Πηγή : ΤΑΟ Πάρου 2013 

Εκμετάλλευση Εδάφους 

Στην Πάρο γίνεται εξόρυξη μαρμάρου εξαιρετικής ποιότητας που κυρίως εξάγεται. Επίσης 

υπάρχουν δύο λατομία παραγωγής αδρανών υλικών (ένα απ’αυτά εξάγει ) και σχιστόλιθους. 
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Α.6.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Τουρισμός 
 
Τουριστικές υποδομές – τουριστική κίνηση 

Ο τουρισμός αποτελούσε την περασμένη δεκαετία για την Πάρο την πιο σημαντική 

οικονομική δραστηριότητα . Τα τελευταία χρόνια ο κατασκευαστικός τομέας γνώρισε μεγάλη 

ανάπτυξη, χωρίς αυτό να έχει περιορίσει τη βαρύτητα του τουρισμού για την οικονομία του 

νησιού. Η σημασία του είναι ρυθμιστική και για τους άλλους τομείς της οικονομικής και 

κοινωνικής δραστηριότητας. 

                                          
 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
 

Ο  συνολικός αριθμός Επιχειρήσεων εκμετάλλευσης  ξενοδοχείου, κάμπινγκ, 

ενοικιαζόμενων δωματίων σύμφωνα με τα στοιχεία του επιμελητηρίου Κυκλάδων ανέρχεται 

στις 422 για την Πάρο και στις 65 για την Αντίπαρο. 

Σχετικά με την χωρική κατανομή των καταλυμάτων της Πάρου, διαπιστώνεται ότι το 27% 

των κύριων καταλυμάτων βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Παροικίας, το 18% στης 

Νάουσας ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των ξενοδοχειακών μονάδων που βρίσκονται 

εκτός των ευρύτερων περιοχών των μεγάλων οικισμών του νησιού (24%).                                                                                                       

Στον ξενοδοχειακό τομέα απασχολούνται 2500-3000 άτομα τα οποία εργάζονται κυρίως 

την τουριστική περίοδο, όταν και λειτουργούν τα περισσότερα από τα ξενοδοχεία. Πρόκειται, 

πάντως για προσωπικό που απασχολείται επί σειρά ετών στο τομέα αυτό και συνεπώς 

θεωρείται εκπαιδευμένο και κατάλληλο για να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις μιας 

τουριστικής περιοχής όπως η Πάρος. 

Στo νησί υπάρχουν επίσης 5  κάμπινγκ.   

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το ξενοδοχειακό δυναμικό του νησιού. 

 
Πίνακας: κατανομή ξενοδοχείων με βάση την ποιότητα υπηρεσιών και την δυναμικότητα 
τους. 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2012 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

ΝΗΣΙ 
 

5***** 4**** 3*** 2** 1* 
Γενικό 
άθροισμ
α 

ΠΑΡΟΣ 
Μονάδες 
Δωμάτια 
Κλίνες 

2 
96 

180 

15 
709 

1.325 

18 
602 

1.140 

83 
1.741 
3.334 

18 
250 
502 

136 
3.398 
6.481 

Πηγή :Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2012. 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  (οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, κ.λπ.) 
 

Ο προσανατολισμός των φορέων το νησιού προς διάφορες μορφές εναλλακτικού 

τουρισμού είναι σε ανάπτυξη, επιδιώκοντας έτσι την προτυποποίηση του τουριστικού 

προϊόντος στο νησί. 

Η ενίσχυση και προώθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και προϊόντων του νησιού 

εκτιμάται ότι θα δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στην ανταγωνιστική, διαρκώς 

διευρυνόμενη και πέρα από τα ελληνική σύνορα, αγορά του τουρισμού. Θα προσανατολίσει την 

οικονομία του νησιού σε μια πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη προσθέτοντας στο μονόπλευρο 

μοντέλο της παραλίας και της διασκέδασης και άλλες μορφές τουρισμού που αποδεικνύονται 

προσφορότερες και πιο ήπιες για τη φέρουσα ικανότητα του νησιού. 

 

Όσον αφορά στον περιηγητικό τουρισμό έχει ήδη κατατεθεί από τη δημοτική αρχή και 

είναι εγκεκριμένη από τον ΕΟΤ μελέτη  (σε στάδιο προς δημοπράτηση ) για την αποκατάσταση, 

συντήρηση, συμπλήρωση των μονοπατιών του νησιού για την καλύτερη τουριστική 

εκμετάλλευση των πολιτιστικών μνημείων του νησιού . To τοπίο της λοιπόν διαμορφώνεται 

εξαιρετικά ενδιαφέρον για κάθε περιηγητή που θέλει να ανακαλύψει την πολύπλευρη 

φυσιογνωμία του νησιού. Το συνολικό μήκος των διαδρομών φτάνει τα 84,5 χιλιόμετρα, ενώ 

γίνεται και μια καταγραφή των προτεινόμενων εργασιών βελτίωσής τους.  

  

Σε ανάλογο πλαίσιο μπορεί να ενταχθεί και η αλιευτική παράδοση του νησιού με 

προοπτική την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού. 

 

Ο γαστρονομικός τουρισμός δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στην Πάρο. Κοινή είναι η 

διαπίστωση ότι η προτυποποίηση των ντόπιων προϊόντων και η προώθηση αυτών που μπορούν 

να θεωρηθούν μοναδικά θα μπορέσει να αποτελέσει μοναδικό κίνητρο επίσκεψης στο νησί.  

 
Ο  αγροτουρισμός δεν είναι ανεπτυγμένος στο νησί αν και τουλάχιστον η παράδοση στην 

οινοποιία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την προσέλκυση επισκεπτών. Αρκετά οργανωμένο 

είναι το οινοποιείο του Μωραΐτη στη Νάουσα, το οποίο διαθέτει ανακαινισμένες 

εγκαταστάσεις. Ο χώρος είναι επισκέψιμος  και τα τελευταία χρόνια ταξιδιωτικά γραφεία έχουν 

εισαγάγει και την επίσκεψη στο οινοποιείο σε πακέτα υποδοχής και ξενάγησης ομάδων 

τουριστών.   

 Όμως η προσέλκυση επισκεπτών αποκλειστικά για δραστηριότητες αγροτουρισμού δεν 

είναι ακόμα δυνατή καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί την συντονισμένη οργάνωση του τουριστικού 

προϊόντος από τους εμπλεκόμενους φορείς, το Δήμο, παράγοντες πρωτογενή τομέα, 

ταξιδιωτικά γραφεία. 
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Ο αγροτουρισμός αυτού του είδους θα απαιτούσε αρχικά τη μετατροπή κάποιων 

καλλιεργούμενων εκτάσεων και εγκαταστάσεων μεταποίησης σε επισκέψιμους χώρους ώστε οι 

επισκέπτες να μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν στην παραγωγική 

διαδικασία.        

                                                                       

Ο ποιοτικός τουρισμός και η προσέλκυση επισκεπτών σε περιόδους εκτός καλοκαιριού, 

θα μπορούσε να ενισχυθεί και από την ανάπτυξη του αγροτουρισμού. Τέτοιες δράσεις θα 

εξασφάλιζαν εκτός των άλλων και τη διατήρηση του παραδοσιακού, πλούσιου φυσικού  και 

αγροτικού τοπίου του νησιού πράγμα που θα συντηρούσε την φήμη και την αξία του νησιού ως 

τόπου μοναδικής ομορφιάς και παράδοσης και που το καθιστά δημοφιλή τουριστικό 

προορισμό. 

 

 
 
 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

           Όσον αφορά στην εστίαση στα νησιά Πάρου δραστηριοποιούνται 324  επιχειρήσεις 

εστίασης [Εστιατόρια-ψησταριές, κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες, οβελιστήρια, πιτσαρίες, σνακ-

μπαρ (ουζερί)] σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων (ιστοσελίδα, Ιούνιος 

2013). 

 
 
 
 
Μεταφορές – Συγκοινωνία 
 

Η Πάρος λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης έχει πολύ καλή επικοινωνία με τα γύρω 

νησιά, το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφήνας. Επίσης την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχουν 

ταχύπλοα σκάφη που εκτελούν δρομολόγια για το νησί με αφετηρία τα λιμάνια του Πειραιά και 

της Ραφήνας. 

Πολύ συχνές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, είναι οι συνδέσεις με Σύρο, Νάξο , Μικρές Κυκλάδες, 

Ίο, Σαντορίνη, και με την Κρήτη. Οι προαναφερθείσες ακτοπλοϊκές γραμμές, καθώς και η 

ενδοκυκλαδική (από Σύρο ) συνδέουν την Πάρο με τα περισσότερα από τα νησιά των Κυκλάδων. 
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Η επιβατική κίνηση λιμανιού Πάρου φαίνεται από τον επόμενο πίνακα, αρκετά μειωμένη 

το 2012 σε ποσοστό 18,55 %. 

                           ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥ 

ΕΤΟΣ 2011 2012 

ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΠΑΡΟΥ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 11.802 10.033 7.996 7.189 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11.487 9.829 7.887 7.078 

ΜΑΡΤΙΟΣ  14.262 11.647 9.750 9.048 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 42.477 37.079 22.847 19.861 

ΜΑΙΟΣ 28.455 23.285 23.360 20.757 

ΙΟΥΝΙΟΣ 50.824 45.895 44.320 39.863 

ΙΟΥΛΙΟΣ  114.144 104.451 78.331 72.481 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 114.438 107.570 100.539 93.497 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 51.855 44.870 62.453 33.232 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 17.879 14.035 15.768 14.987 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 13.763 11.190 9.563 8.752 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 8.669 7.989 8.535 7.842 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ 
ΛΙΜΕΝΟΣ 480.055 427.873 391.349 3345.87 

Πηγή: ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥ 

Η επιβατική κίνηση μέσω αεροδρομίου φαίνεται από τον επόμενο πίνακα, ελαφρώς μειωμένη 
το 2012 σε ποσοστό 8%. 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ (2011-2012) 
ΜΗΝΑΣ 2011 2012 
 ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡ. 

 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡ. 

 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 621 691 577 629 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 699 708 622 562 
ΜΑΡΤΙΟΣ 933 819 1.049 830 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1.961 1.345 1.633 1.357 
ΜΑΙΟΣ 2.367 1.463 2.078 1.724 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2.929 1.355 2.926 1.694 
ΙΟΥΛΙΟΣ 3.503 1.534 3.490 1.695 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3.395 1.609 3.210 1.752 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2.622 1.408 2.480 1.750 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1.755 1.697 1.304 1.599 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 739 705 568 714 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 681 732 480 588 

ΣΥΝΟΛΟ 22.205 14.066 20.417 148.94 
         (Πηγή: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΑ/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013) 
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 
 
 
ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
1. Η ανάπτυξη του τουρισμού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διάθεση στην τοπική αγορά 

των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής και δίνει κίνητρα για απασχόληση στον πρωτογενή 

τομέα . 

2. Η πληθυσμιακή αύξηση και ο χαμηλός δείκτης γήρανσης επιτρέπει την ενασχόληση των 
νέων με τον πρωτογενή τομέα 

3. Η ύπαρξη κτηνοτροφικών μονάδων 

4. Η ύπαρξη Αγροτικού Συνεταιρισμού 

5. Η ύπαρξη Τυροκομείου, οινοποιείων, ελαιοτριβείου, σφαγείου 

6. Η ύπαρξη αεροδρομίου στο νησί Πάρου η συχνότητα των πτήσεων,  η συχνή θαλάσσια 
συγκοινωνία 

7. Τοπικά Πανηγύρια – γιορτές 

8. Η ύπαρξη γεωργικής έκτασης κατάλληλη για την ανάπτυξης γεωργικής δραστηριότητα 

9. Ευνοϊκές κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες για αγροτικά προϊόντα εξαιρετικής 
ποιότητας 

10. Η ύπαρξη εποχιακής αυτοφυούς βλάστηση ( ποώδη φρυγανώδη ) που ευνοεί την 
μελισσοκομία 

 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

 

1. Μείωση του Αγροτικού πληθυσμού λόγω της εύκολης λύσης ενασχόλησης των κατοίκων 
με τον τουρισμό και την απορρόφηση των νέων από τις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα 
(τουρισμός ,εστιατόρια, ξενοδοχεία) λόγω καλύτερων αμοιβών και ζήτησης 

2. Αυξημένο κόστος μεταφοράς-παραγωγής αγροτικών προϊόντων λόγω νησιωτικότητας 

3. Στατική μελισσοκομία με αποτέλεσμα μικρή παραγωγή μελιού 

4. Έλλειψη φραγμάτων - λιμνοδεξαμενής 

5. Μικρή ποσότητα Παραδοσιακών Προϊόντων Εκλεκτής Ποιότητας 

6. Έλλειψη σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και οικολογικής συνείδησης 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 
1. Οι φυσικές ομορφιές του νησιού, οι αρχαιολογικοί χώροι και οι παραδοσιακοί οικισμοί  

2. Η αύξηση του τουρισμού προσφέρει τη δυνατότητα απορρόφησης της τοπικής 
παραγωγής 

3. Η δυνατότητα ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της αγροτικής 
οικονομίας λόγω ζήτησης ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων δεδομένης της αυξημένης 
αγοραστικής δύναμης του νησιού λόγω τουρισμού 

4. Προοπτικές ανάπτυξης αγροτουρισμού και αλιευτικού-θαλάσσιου τουρισμού 

5. Η ύπαρξη υδάτινων πόρων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία των 
καλλιεργειών 

6. Η παραγωγή προϊόντων μέσω θερμοκηπίων εξασφαλίζει την απεξάρτηση από τις 
εκάστοτε καιρικές και εδαφολογικές συνθήκες 

7. Η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών δεν απαιτεί ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες 
(π.χ. ελάχιστες  επεμβάσεις με οργανικές ουσίες, αρδεύσεις) και μπορεί να αναπτυχθεί σε 
οριακά, από πλευράς γονιμότητας, εδάφη. Επίσης μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στη 
μελισσοκομία εμπλουτίζοντας τη μελισσοκομική χλωρίδα 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
1. Αυξανόμενη εξάπλωση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων εις βάρος της φύσης 
(άναρχη δόμηση, υποβάθμιση φυσικού τοπίου, ρύπανση λόγω τουριστικών δραστηριοτήτων, 
αλλοιώσεις και καταστροφές των βιοτόπων) 

2. Η απασχόληση στον τουρισμό αυξάνει τον κίνδυνο εγκατάλειψης των αγροτικών 
δραστηριοτήτων 

3. Η χρήση των αλιευτικών πεδίων της περιοχής από αλιείς(επαγγελματίες και ερασιτέχνες) 
κοντινών περιοχών με αποτέλεσμα την υπεραλίευση και τη μείωση των ιχθυαποθεμάτων σε 
συνδυασμό με την πίεση που δέχεται το θαλάσσιο περιβάλλον και από άλλους παράγοντες π.χ. 
ρύπανση 

4. Ενεργειακό πρόβλημα και πρόβλημα ύδρευσης 

5. Συρρίκνωση ή και εξαφάνιση παραδοσιακών προϊόντων ή και κλάδων του πρωτογενή 
τομέα 

6. Έντονες πιέσεις στο περιβάλλον από την υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού και την 
έντονη τουριστική δραστηριότητα 

7. Η εισαγωγή φθηνών νωπών προϊόντων καθιστά τα ντόπια προϊόντα μη ανταγωνιστικά 
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Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

Η απασχόληση στην πρωτογενή παραγωγή ανέρχεται περίπου στο 11% για την Πάρο, ο 
τριτογενής τομέας τουρισμός (εστιατόρια-ξενοδοχεία) και ο κλάδος των κατασκευών (από το 
2009 έχουμε μείωση του εργατικού δυναμικού ) απασχολεί το περισσότερο εργατικό δυναμικό 
του νησιού.  
Για την ομαλή ανάπτυξη του  νησιού θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αγροτική οικονομία 
και να ενισχυθούν δράσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από την ιδιωτική πρωτοβουλία, που 
θα επιτρέψουν την απασχόληση του πληθυσμού με τον πρωτογενή τομέα. 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

1. Συντήρηση των είδη υπαρχόντων φραγμάτων εμπλουτισμού υδροφόρου ορίζοντα 

(μερικής κατακράτησης των υδάτων η ανάσχεσης ) . Αναγκαία η κατασκευή 

λιμνοδεξαμενής στην περιοχή  Άσπρο χωριό τοποθεσίας Καβουροποτάμου. Υπάρχουν είδη 

μελέτες που κρίνουν ότι είναι κατάλληλη η κατασκευή από άποψη γεωμορφολογίας του 

εδάφους. 

2. Ενίσχυση-εκσυγχρονισμός  των υποδομών που αφορούν στην εξοικονόμηση νερού και τη 

βελτίωση της ποιότητάς του(ύδρευση, αποχέτευση, βιολογικοί καθαρισμοί, αφαλατώσεις, 

άρδευση , δεξαμενές).  

3. Η επέκταση, βελτίωση και αναβάθμιση των δικτύων μεταφορών, επικοινωνιών και 

ενέργειας με σκοπό τη μείωση του κόστους μεταφοράς και παραγωγής των αγροτικών 

προϊόντων. 

4. Χωροταξικός σχεδιασμός και δημιουργία μελισσοκομικών ζωνών στις περιοχές Καμπί, 

Μαυροπέτρια, Αγκαιριά, Καμάρι, όπου δεν θα επιτρέπεται καμία άλλη εγκατάσταση, παρά 

μόνον μελισσοκομικές. Αφού εξασφαλιστεί η οριοθέτηση, δημιουργία πρόσβασης με 

αγροτικούς δρόμους. Σκοπός του σχεδιασμού αυτού είναι να αναπτυχθεί η νομαδική 

μελισσοκομία με συνέπεια αύξησης παραγωγής μελιού. 

5. Εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας Πάρου . 

6. Κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων  α) στην Αγκαιριά Πάρου (υπάρχει μελέτη ), στο λιμάνι 

Παροικιάς και στην περιοχή Αμπελάς ( απαιτείται μελέτη ). 

7. Κατασκευή καρνάγιου στη θέσι Μπουτάρι Αλυκής Πάρου. 

8. Εκπόνηση  μελέτης για την κατασκευή τεχνητού υφάλου. 

9. Δημιουργία οργανωμένης ιχθυαγοράς. 

10. Εκπόνηση μελέτης για την διαχείρηση των ιχθυαποθεμάτων της νήσου Πάρου. 

11. Παροχή ενισχύσεων-κινήτρων για την παραγωγή περισσότερων κτηνοτροφικών φυτών 
από τους παραγωγούς με σκοπό την μείωση του κόστους από κατανάλωση εισαγόμενων 
ζωοτροφών. 



 35 

12. Περιορισμός του ζωικού κεφαλαίου στα όρια της βοσκοϊκανότητας του νησιού με εφαρμογή 
υποχρεωτικού προγράμματος εκτατικοποίησης. 

 
13. Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της 

μεταποίησης τροφίμων με ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Προώθηση των 
φωτοβολταϊκών σε περιοχές όπου δεν θίγεται το τοπίο για εξοικονόμηση ενέργεια στον 
αγροτικό τομέα 
 

14. Ανάπτυξη και προώθηση  δράσεων γαστρονομικού , και πολιτιστικού,  τουρισμού  , ως 
μέσο προώθησης της τοπικής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων στους επισκέπτες του 
νησιού.  

15.  Ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού. 
 

16. Προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτισμικών πόρων μέσω της ενίσχυσης 
αγροτουριστικών δράσεων. 

17. Διατήρηση των ενισχύσεων που δίνονται στους μελισσοκόμους των μικρών νησιών για 
δενδροφυτεύσεις ( σε ιδιωτικούς και κοινοτικούς χώρους )  με πρωτοβουλία των 
μελισσοκόμων και όχι για αγορά  μελισσοτροφών όπως ισχύει μέχρι  τώρα 

 
18. Ενημέρωση παραγωγών για τους τρόπους ανάπτυξης, διατήρησης και ενίσχυσης της 

αγροτικής και μεταποιητικής παραγωγής, με έμφαση στην ενίσχυση καλλιεργειών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας όπως θερμοκηπιακές, βιολογικές, καλλιέργειες φιλικές στο 
περιβάλλον ή αξιοποίηση τυχών αυτόχθονων φυτών π.χ. βότανα, αρωματικά φυτά κλπ. 

 
19. Ενημέρωση και οικονομική ενίσχυση παραγωγών κατά τις διαδικασίες πρώτης 

προσπάθειας πιστοποίησης, τυποποίησης και προώθησης τοπικών προϊόντων. 

 
 
 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑ 
 

1. Δημιουργία μεσαίου μεγέθους αγελαδοτροφικών μονάδων 20-50 αγελάδων με σύγχρονα 
αρμεκτήρια με σταυλικές εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την ευζωία του ζωικού 
κεφαλαίου καθώς και την άριστη υγειονομική τους κατάσταση, με αποτέλεσμα την υψηλή 
αποδοτικότητα και πάντα στην παραγωγή προϊόντων αρίστης ποιότητας. 

2. Αύξηση της παραγωγής κτηνοτροφικών φυτών από τους παραγωγούς με σκοπό την μείωση 
του κόστους από κατανάλωση εισαγόμενων ζωοτροφών. 

3. Εξασφάλιση – τακτοποίηση αδειών λειτουργίας από όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
με προσαρμογή στο χωροταξικό σχεδιασμό της Πάρου . 

4. Αύξηση της παραγωγής κηπευτικών λαχανικών και επέκταση ή εκσυγχρονισμός των ήδη 
υπαρχόντων θερμοκηπιακών καλλιεργειών με σκοπό την αύξηση και την ποιότητα  της 
παραγωγής και τη διάθεση των προϊόντων στην τοπική αγορά, ειδικά για τους μήνες της 
αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νησί. 
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5. Αύξηση της καλλιέργειας κηπευτικών λαχανικών στο νησί με ποικιλίες αυτοφυών φυτών και 
άγριων χόρτων ελάχιστης απαίτησης νερού (ντόπιες ποικιλίες η από τα γύρω νησιά ), 
αντοχής σε νερά αυξημένης αλατότητας και πρώιμης παραγωγής 

6. Ανάπτυξης βιολογικής γεωργίας και ειδικότερα καλλιέργεια της ελιάς  του αμπελιού συκιάς, 
ροδιάς . 

7. Συστήματα  Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης Καλλιεργειών για εξασφάλιση ποιότητας και τιμής 
των αγροτικών προϊόντων. 

8. Αύξηση της παραγωγής μελιού σε συνδυασμό με την τυποποίησή 

9. Διασύνδεση του μελιού με τον τουρισμό. Προώθηση και διάθεση στις τουριστικές μονάδες 
των νησιών. 

10. Βελτίωση μελισσοχλωρίδας με ξηροθερμικά φυτά, που έχουν περίοδο άνθησης διαφορετική 
από αυτή του θυμαριού, ώστε να καλυφθεί η ανθοφορία όλης της χρονιάς (π.χ. φασκόμηλο, 
δενδρολίβανο, ρείκι, χαρουπιές, ευκαλύπτους) . 

11. Προβολή των ευεργετικών δράσεων του μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων  
(γύρη, πρόπολη, βασιλικό πολτό) για ανάδειξη και προώθηση στην αγορά .Η ενασχόληση με 
την παραγωγή βασιλικού πολτού και γύρης, που αποτελούν περισσότερο εξειδικευμένη 
μελισσοκομική παραγωγή, συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση του εισοδήματος και στην 
βελτίωση της κερδοφορίας της μονάδας, ειδικότερα σε περιοχές που δεν είναι εύκολη και 
διασφαλισμένη η παραγωγή μελιού. 

12. Καλλιέργεια των αρωματικών φυτών και ιδιαίτερα της Κάππαρης. 

13. Ίδρυση τυποποιητηρίου ελαιόλαδου . 

14. Δημιουργία μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων παραγωγής-μεταποίησης αγροτικών 
προϊόντων διότι είναι εύκολα ελεγχόμενες και μπορούν να δώσουν υψηλής ποιότητας 
προϊόντα που θα καταναλώνονται την τουριστική περίοδο. (π.χ. προϊόντα μελισσοκομίας, 
γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα, κατασκευή γλυκισμάτων με βάση τα φρούτα ή τα 
λαχανικά π.χ. τουρσιά κ.α.). 

15. . Βελτίωση της παρουσίασης των τοπικών προϊόντων και  ανάπτυξη δράσεων  προώθησής  
τους με σκοπό την αξιοποίηση του αριθμού των επισκεπτών ως  κύρια αγοραστική δύναμη. 

16. Ίδρυση ομάδων ελαιοπαραγωγών 

17. Ανάπτυξη του Αλιευτικού Τουρισμού με τη φιλοξενία ατόμων - τα οποία δεν ανήκουν στο 
πλήρωμα του σκάφους - σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με σκοπό την αναψυχή, την 
επίδειξη αλιευτικών μεθόδων, τη σίτιση και γενικά την παροχή τουριστικών υπηρεσιών που 
συνδέονται με την αλιεία. 
 

18. Δημιουργία, μικρής κλίμακας, εγκαταστάσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας 
αλιευτικών προϊόντων (συσκευαστήρια, ψυκτικοί και αποθηκευτικοί χώροι) για την 
παραγωγή παραδοσιακών αλίπαστων και άλλων ιχθυοπαρασκευασμάτων.  
 

19. Ανάπτυξη των συνεργατικών σχηματισμών  , της δικτύωσης των  επιχειρήσεων και της 
περαιτέρω συσπείρωσής  τους (cluster). 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
1. Προτείνεται η εκπαίδευση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα για τεχνικές 

καλλιεργειών νέων ειδών που ευνοούνται από τις εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες 
των νησιών (ίσως χρειάζεται επιπλέον έρευνα/μελέτη για το ποιές μπορεί να είναι αυτές οι 
καλλιέργειες και τι απόδοση θα έχουν). 

2.  
3. Επίσης πρέπει να γίνονται ενημερωτικά σεμινάρια από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την 

αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων και επιδοτήσεων για κτηνοτρόφους, γεωργούς 
και αλιείς, καθώς και για τις προϋποθέσεις - όρους συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σε 
αυτά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

4. Προτείνεται ακόμη η ενημέρωση και η εκπαίδευση των παραγωγών σε θέματα ασφάλειας, 
υγιεινής και προώθησης αγροτικών προϊόντων, σε θέματα νέων τεχνολογιών και σε θέματα 
εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν στον πρωτογενή τομέα(φυτική και ζωική 
παραγωγή, βιολογικές καλλιέργειες, αλιεία), έτσι ώστε να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της 
επιχείρησης τους και να έχουν το μικρότερο δυνατό κόστος παραγωγής. 

 
 

5. Για την επίτευξη των παραπάνω προτάσεων θα πρέπει να καταρτίζονται προγράμματα και 
να ενισχύονται δράσεις για εγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας σε νέες επιχειρήσεις, ιδιώτες και  δημόσιες υπηρεσίες με σκοπό την 
τηλεκπαίδευση, την αμεσότητα του κοινού στην ενημέρωση, την ψηφιακή διοίκηση στις 
υπηρεσίες, την κωδικοποίηση των εντύπων των υπηρεσιών και τη δημιουργία 
ενημερωτικών ιστοσελίδων. 
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Δ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ 

Για τη σύνταξη του παρόντος εκτός από επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες του νησιού, 
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία, κείμενα και πίνακες από: 

1. Δήμος Πάρου- Ιστοσελίδα Δήμου Πάρου 
2. ΕΛ. ΣΤΑΤ. (ΕΣΥΕ) 
3. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία –Μετεωρολογικός Σταθμός Πάρου 
4. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
5. Συνοπτική παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –

Τεύχος Χ (Αναθεωρημένο) Ιούνιος 2012 
6. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Στρατηγικός Σχεδιασμός –  

Αναθεωρημένο Τεύχος VI –Ιούνιος 2012 
7. Ερευνητικό έργο: ‘Έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη στη νήσο Πάρο- Πρόγραμμα 

Δάφνη- Ιούνιος 2007 
8. Αμπελουργικό και Ελαιοκομικό Μητρώο 2012 (ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
9. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2012 (Στοιχεία δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης) 
10. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων 
11. Τμήμα Αλιείας Κυκλάδων 
12. Μελέτη για την παραγωγή προϊόντων ειδικών προδιαγραφών στο Νότιο Αιγαίο για την 

κάλυψη της ζήτησης κατά την Τουριστική περίοδο, για μια ολοκληρωμένη Αγροτική 
Ανάπτυξη (Φάση Α΄-Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης- Μάιος 2006) 

13. Μελέτη για την παραγωγή προϊόντων ειδικών προδιαγραφών στο Νότιο Αιγαίο για την 
κάλυψη της ζήτησης κατά την Τουριστική περίοδο, για μια ολοκληρωμένη Αγροτική 
Ανάπτυξη (Φάση Β΄-Πρόταση αναδιάρθρωσης καλλιεργειών για την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, Σεπτέμβριος 2006) 

14. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Το καλάθι του Νοτίου Αιγαίου»,2012 
15. Αγροτικό Κτηνιατρείο Πάρου 
16. Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο 
17. Λιμεναρχείο Πάρου 
18. Αλιευτικός Σύλλογος Πάρου 
19. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 
20. Επιμελητήριο Κυκλάδων 
21. Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου 

 


