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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το παρόν τεύχος συντάσσεται κατόπιν συμφωνίας αφ’ ενός της εταιρείας HOLIDAY 

Α.Ε. και αφ’ ετέρου του Περιβαλλοντολόγου Μάριου Γιαννουράκου και αφορά τη 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου «Υφιστάμενο ξενοδοχείο, 

δυναμικότητας  66 κλινών, κατηγορίας 5, στην θέση ‘’Γυφτόλακας’’ του Δήμου 

ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Το παρόν τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκπονήθηκε βάσει της 

νομοθεσίας που αποτυπώνεται στους παρακάτω Νόμους και αποφάσεις: 

 το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) 

 το Νόμο 3010 (ΦΕΚ Α' 91/25.04.2002) "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις 

Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις 

θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις" 

 ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

23ης Οκτωβρίου 2000 για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 

της πολιτικής των υδάτων 

 το Ν. 3199/2003 ‘’Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρμόνιση με την 

οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

23ης Οκτωβρίου 2000’’ 

 το Π.Δ. 51/2007 ‘’Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 

προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 

πολιτικής υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

23ης Οκτωβρίου 2000’’ 

 τον Ν. 4014 (Φ.Ε.Κ. 209/Α/21-9-2011) ‘’Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 

και δραστηριοτήτων...‘’ 

 την ΥΑ 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) ‘’κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 

Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 ... ‘’  

 την ΥΑ 173829 (ΦΕΚ 2036/Β/25-7-2014) ‘‘Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 

1958/2012 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (Β’ 21),...’’ 

 την ΥΑ 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) ‘’Τροποποίηση και κωδικοποίηση 

της ΥΑ 1958 …‘’ 

 την ΥΑ 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013) ‘’Εξειδίκευση των 

διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των 

έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών 
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εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις 

διαδικασίες αυτές‘’ 

 την ΚΥΑ 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014) ‘’Εξειδίκευση των διαδικασιών 

γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 

ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση...’’ 

 την ΥΑ 170225 (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014) ‘’Εξειδίκευση των περιεχομένων 

των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της 

Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το 

άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 

λεπτομέρειας. ‘’ 

 την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) ‘’Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

και άλλες διατάξεις’’ 

 την ΚΥΑ 191002 (ΦΕΚ 2220/Β/9-9-2013) ‘’Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 

145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 

(Β’ 354) και συναφείς διατάξεις»’’ 

 

Το υπό μελέτη έργο, αφορά τουριστική εγκατάσταση και συγκεκριμένα κύριο 

Ξενοδοχειακό κατάλυμα σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμού. 

Επρόκειτο για υφιστάμενο ξενοδοχείο, κατηγορίας 5 () αστέρων και δυναμικότητας 

66 κλινών.  

 

1.1 Τίτλος του έργου 

«Υφιστάμενο ξενοδοχείο, δυναμικότητας  66 κλινών, κατηγορίας 5, στην θέση 

‘’Γυφτόλακας’’ του Δήμου ΣΚΟΠΕΛΟΥ».  

 

 

1.2 Είδος και μέγεθος του έργου 

Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίου 

οικισμού. Η κατηγορία του είναι 5 () αστέρων. 

Η δυναμικότητά του και η μορφή των δωματίων αποτυπώνεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 
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Είδος δωματίου Ποσότητα Κλίνες 

Δίκλινα  21 42 

Διαμερίσματα 1 χώρου (3 κλινών) 8 24 

Σύνολο 29 66 

Πίνακας 1. Δυναμικότητα του ξενοδοχείου. 

 

1.3 Γεωγραφική θέση και Διοικητική υπαγωγή του έργου 

1.3.1 Θέση 

‘’Γυφτόλακας’’ του Δήμου Σκοπέλου.  

1.3.2 Διοικητική υπαγωγή 

Περιφέρεια Θεσσαλίας  

Δήμος Σκοπέλου  

1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες 

Στον πίνακα 2 δίνονται γεωγραφικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 και Παγκόσμιο 

Γεωδαιτικό Σύστημα (WGS 84), επιλεγμένων σημείων θέσεων του έργου. 

Ξενοδοχείο Άλκηστις Σκόπελος Χ Ψ Ν Ε 

Είσοδος ξενοδοχείου 476.850 4.328.605 23ο 44’ 02,28’’ 39ο 06’ 18,63’’ 

Κέντρο γηπέδου 476.904 4.328.546 23ο 44’ 04,53’’ 39ο 06’ 30,03’’ 

Νότιο όριο γηπέδου  476.880 4.328.386 23ο 44’ 03,55’’ 39ο 06’ 24,83’’ 

Πίνακας 2. Συντεταγμένες του έργου σε σύστημα ΕΓΣΑ 87. 

 

1.4 Κατάταξη του έργου 

Σύμφωνα με την ΥΑ 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) ‘’Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της ΥΑ 1958 …‘’, το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στην 6η Ομάδα 

Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, 

αθλητισμού και αναψυχής και στα παρακάτω είδη έργου:  
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Ομάδα 6η: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

α/α. Είδος έργου 
Υποκατηγορία 

Α1 
Υποκατηγορία 

Α2 
Κατηγορία Β Παρατηρήσεις 

3. Κύρια ξενοδοχειακά 

καταλύματα σε 

περιοχές εκτός σχεδίων 

πόλεων και εκτός ορίων 

οικισμών  

Εκτός περιοχών 

Natura 2000: 
Κ>800 

Εντός περιοχών 
Natura 2000: 

Κ>300  

Εκτός περιοχών 

Natura 2000: 
100<Κ≤800 

Εντός περιοχών 
Natura 2000: 
50<Κ≤300 

Εκτός περιοχών 

Natura 2000: 
Κ≤100 

Εντός περιοχών 
Natura 2000: 

Κ≤50 

Κ: Αριθμός κλινών 

Πίνακας 3. Κατάταξη έργου σύμφωνα με την ΥΑ 37674. 

Σύμφωνα με τον πίνακα 3 το έργο κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2, όπου 

ανήκουν τα Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και 

εκτός ορίων οικισμών, σε περιοχές εντός Natura 2000, με δυναμικότητα Κ:κλινών, 

50<Κ≤300. Το υπό μελέτη ξενοδοχείο είναι κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, σε εκτός 

πόλεων και ορίων οικισμών περιοχή, δυναμικότητας 66 κλινών και εντός περιοχής 

NATURA 2000.    

1.5 Φορέας του έργου 

Φορέας του έργου: HOLIDAY A.E. 

Ξενοδοχείο SKOPELOS HOLIDAY 

ΑΦΜ: 099584548 

ταχ. κωδ. : 37003-ΣΚΟΠΕΛΟΣ 

Τελ. : 2424024301, 2424022230 

Φαξ : 2424024054 

Νόμιμος 

εκπρόσωπος: 
Βασίλειος Σπύρου 

Υπεύθυνος  

Επικοινωνίας: 
Βαζέου Τζένη 

email : v.spyrou@skopeloshotels.eu 
 

 

1.6 Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου  

Υπεύθυνος μελέτης: 

Μάριος Γιαννουράκος 

 Περιβαλλοντολόγος  

 Αριθμός μελετητικού Μητρώου : 14013 

 Β’ Τάξης : (27) Περιβαλλοντικό  

Έδρα:  

Δημ. Σκαβέντζου 14  

τηλ. 24240-22573  

τ.κ.37 003 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 

e-mail mariosko@otenet.gr 
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2 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το 2007 το ξενοδοχείο παίρνει την σημερινή του μορφή και ως προς το ιδιοκτησιακό 

και ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά.  Ο φορέας του έργου είναι η HOLIDAYS Α.Ε. 

και το ξενοδοχείο έχει δ.τ. «SKOPELOS HOLIDAYS’’. Η κατηγορία είναι 5 () 

αστέρων και η δυναμικότητα 29 δωμάτια, εκ των οποίων 21 δίκλινα και 8 σουίτες (3 

κλινών) σε σύνολο κλινών 66.  

Το ξενοδοχείο αποτελείται από το κεντρικό κτίριο (τύπου A) της υποδοχής 

(reception) όπου στεγάζονται και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι. Από 6 κτίρια (3 τύπου Β 

και 3 τύπου Γ) με δίκλινα δωμάτια και μερικούς αποθηκευτικούς χώρους. Τέλος είναι 

και 8 μικρότερα κτίρια (τύπου Δ), που λειτουργούν το καθένα σαν διαμέρισμα 

(σουίτα). 

Το κεντρικό κτίριο τύπου Α, περιλαμβάνει την υποδοχή (reception), καθιστικό, 2 

αίθουσες με εξωτερικό χώρο για την κάλυψη των αναγκών σε πρωινά και εστίαση 

των διαμενόντων, το μαγειρείο, σάουνα γυμναστήριο, αποδυτήρια γυναικών 

αντρών, w.c.,  ντουζ εξωτερικής πισίνας, χώροι κλιματιστικών, αποθήκες γενικές, 

επίπλων, κήπου, πλυντήρια σιδερωτήρια και κουρείο κομμωτήριο.      

Η δυναμικότητά του και η μορφή των δωματίων αποτυπώνεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Είδος δωματίου Ποσότητα Κλίνες 

Δίκλινα  21 42 

Διαμερίσματα 1 χώρου (3 κλινών) 8 24 

Σύνολο 29 66 

Πίνακας 1. Δυναμικότητα του ξενοδοχείου. 
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Στο παρακάτω σχέδιο αποτυπώνονται τα όρια του γηπέδου και των κτισμάτων του 

ξενοδοχείου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο 1. Όρια γηπέδου και κτισμάτων.   

 

 

Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου: 

Υπεύθυνος μελέτης: 

Μάριος Γιαννουράκος 

 Περιβαλλοντολόγος  

 Αριθμός μελετητικού Μητρώου : 14013 

 Β’ Τάξης : (27) Περιβαλλοντικό  
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Χάρτης 1. Χάρτης της νήσου Σκοπέλου, όπου με κίτρινο πλαίσιο αποτυπώνεται η θέση του 
έργου. 

 

Εικόνα 1. Ορθοφωτοχάρτης της νήσου Σκοπέλου (ΕΚΧΑ Α.Ε.). Σε κόκκινο περίγραμμα η 

θέση του ξενοδοχείου. 
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2.2 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ  

Το γήπεδο συνδέεται με την Επαρχιακή Σκοπέλου-Λουτρακίου-Γλώσσας μέσω 

αγροτικής οδού. Η απόστασή που διανύεις από την είσοδο του ξενοδοχείου, μέχρι 

την διασταύρωση με την Ε.Ο. είναι περίπου 100m., ενώ η διασταύρωση απέχει πολύ 

κοντά από το λιμάνι της Σκοπέλου και συγκεκριμένα περίπου 1.300m.  

2.3 ΚΥΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η λειτουργία του έργου, θα επιφέρει κυκλοφοριακή κίνηση στις οδούς 

πρόσβασης της περιοχής, θα παράγει στερεά και υγρά απόβλητα ενώ θα 

αυξηθεί και η ένταση του θορύβου κυρίως στην περιοχή άμεσης επιρροής 

του έργου.     

2.4 ΜΕΤΡΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ΜΠΕ προκύπτει ότι η λειτουργία του 

έργου δεν θα επιφέρει δυσμενείς Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για την 

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτείνονται μέτρα, 

δράσεις και πρωτοβουλίες για την προστασία του Περιβάλλοντος κατά την 

λειτουργία του έργου. Οι όροι είναι γενικοί και ειδικοί.  

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

Φάση λειτουργίας  

 Προτάσεις για την διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, 

όπως την διαλογή εντός του ξενοδοχείου σε περισσότερα ρεύματα και 

την εφαρμογή προγράμματος ανάκτησης βιοαποβλήτων 

(κομποστοποίηση). 

 Εφαρμογή Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

Περιβαλλοντικής παρακολούθησης.  

 Μέτρα εξοικονόμησης των υδατικών πόρων. 

 Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας όπως θέρμανση του ζεστού νερού από 

ηλιακούς συλλέκτες. 

2.5 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η λειτουργία του έργου, επιφέρει αύξηση των μονίμων θέσεων εργασίας, 

κυρίως για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας του ξενοδοχείου. 

Έμμεσα η συντήρηση του ξενοδοχείου και η τροφοδοσία του με πρώτες 

ύλες, δημιουργεί επιπλέον θέσεις απασχόλησης. Τα οφέλη στην τοπική 

οικονομία είναι πολλαπλά. 

2.6 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Το έργο είναι υφιστάμενο και δεν προτείνονται εναλλακτικές λύσεις 

περιλαμβανομένης της μηδενικής.    
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3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Υφιστάμενο ξενοδοχείο, κατηγορίας 5 () αστέρων και δυναμικότητας 66 κλινών σε 

περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμού και σε περιοχή εντός NATURA 

2000. Το ξενοδοχείο είναι κατηγορίας κλασσικού τύπου. 

Το 2007 το ξενοδοχείο παίρνει την σημερινή του μορφή και ως προς το ιδιοκτησιακό 

και ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά.  Ο φορέας του έργου είναι η HOLIDAYS Α.Ε. 

και το ξενοδοχείο έχει δ.τ. «SKOPELOS HOLIDAYS’’. Η κατηγορία είναι 5 () 

αστέρων και η δυναμικότητα 29 δωμάτια, εκ των οποίων 21 δίκλινα και 8 σουίτες (3 

κλινών) σε σύνολο κλινών 66.   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το ξενοδοχείο αποτελείται από το κεντρικό κτίριο (τύπου A) της υποδοχής 

(reception) όπου στεγάζονται και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι. Από 6 κτίρια (3 τύπου Β 

και 3 τύπου Γ) με δίκλινα δωμάτια και μερικούς αποθηκευτικούς χώρους. Τέλος είναι 

και 8 μικρότερα κτίρια (τύπου Δ), που λειτουργούν το καθένα σαν διαμέρισμα 

(σουίτα).Το κεντρικό κτίριο τύπου Α, περιλαμβάνει την υποδοχή (reception), 

καθιστικό, 2 αίθουσες με εξωτερικό χώρο για την κάλυψη των αναγκών σε πρωινά 

και εστίαση των διαμενόντων, το μαγειρείο, σάουνα γυμναστήριο, αποδυτήρια 

γυναικών αντρών, w.c.,  ντουζ εξωτερικής πισίνας, χώροι κλιματιστικών, αποθήκες 

γενικές, επίπλων, κήπου, πλυντήρια σιδερωτήρια και κουρείο κομμωτήριο.      

Τα 3 κτίρια τύπου Β είναι διώροφα και περιλαμβάνουν 2 δίκλινα δωμάτια στο ισόγειο 

(με δυνατότητα για δωμάτια Α.Μ.Κ.) και στον όροφο από δύο δίκλινα. Κάθε κτίριο 

έχει δυναμικότητα 8 κλινών άρα το σύνολο των τριών κτιρίων τύπου Β είναι 24 

κλίνες. Στο ένα από αυτά, έχουν δημιουργηθεί και χώροι καθαρισμού-λινοθήκες για 

τις ανάγκες όλων των δωματίων. 

Τα 3 κτίρια τύπου Γ, είναι διώροφα και περιλαμβάνουν 2 δίκλινα δωμάτια στο ισόγειο 

και 1 στον όροφο. Η δυναμικότητα κάθε κτιρίου είναι 6 κλίνες και στο σύνολο και 

των τριών 18 κλίνες. 

 Τα 8 κτίρια τύπου Δ είναι ισόγεια (τύπου σουίτα), είναι δίκλινα με μία επιπλέον 

κλίνη στ καθιστικό. Το σύνολό τους έχει δυναμικότητα 24 κλίνες.  

Η δυναμικότητά του και η μορφή των δωματίων αποτυπώνεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Είδος δωματίου Ποσότητα Κλίνες 

Δίκλινα  21 42 

Διαμερίσματα 1 χώρου (3 κλινών) 8 24 

Σύνολο 29 66 

Πίνακας 1. Δυναμικότητα του ξενοδοχείου. 
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Χάρτης 1. Χάρτης της νήσου Σκοπέλου, όπου με κίτρινο πλαίσιο αποτυπώνεται η θέση του 
έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Ορθοφωτοχάρτης της νήσου Σκοπέλου (ΕΚΧΑ Α.Ε.). Σε κόκκινο περίγραμμα η 
θέση του ξενοδοχείου. 
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Βασικά στοιχεία σχεδιασμού  

Τα βασικά στοιχεία είναι οι παράμετροι σχεδιασμού. Οι παράμετροι σχεδιασμού οι 

οποίοι τεκμηριώνονται με την μετέπειτα κατασκευή του είναι: 

 Δυναμικότητα του ξενοδοχείου. Η δυναμικότητα του ξενοδοχείου 

μεταφράζεται σε κλίνες. Οι κλίνες, είναι ο μέγιστος αριθμός των επισκεπτών 

που μπορεί να διανυκτερεύσει σε μία νύχτα στο ξενοδοχείο. 

 Κατηγορία του ξενοδοχείου. η κατηγορία του ξενοδοχείου μεταφράζεται σε 

αστέρια. Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες 

αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5) και κατώτατη 

την κατηγορία του ενός αστέρος (1). Κάθε ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία 

από τις κατηγορίες, εφ’ όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και 

συγκεντρώνει των ελάχιστο αριθμό μορίων (προαιρετικά βαθμολογούμενα 

κριτήρια) που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία. 

 Οι όροι δόμησης. Οι όροι δόμησης μεταφράζονται κυρίως στον συντελεστή 

δόμησης βάσει του οποίου θα κτιστεί το ξενοδοχείο. Από αυτόν και το 

ποσοστό χρήσης του, θα καθορισθεί το σύνολο των δωματίων, των 

κοινόχρηστων χώρων και εν τέλει της πυκνότητας των κλινών/στρέμμα.  

 Τύπος και αριθμός δωματίων. Ο τύπος των δωματίων χωρίζεται σε μονόκλινα, 

δίκλινα, τρίκλινα, σουίτες, ενιαίος χώρος (studio) και διαμερίσματα. 

 η αρχιτεκτονική διαμόρφωση βασικών χαρακτηριστικών. Η αρχιτεκτονική 

διαμόρφωση αποτυπώνει την φιλοσοφία της λειτουργίας του ξενοδοχείου. Η 

μεγάλη κοινόχρηστη πισίνα και το μέγεθός της, τα μεγάλα διαμερίσματα, τα 

ανεξάρτητα κτίρια, η διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων κλπ. θα 

προσδώσουν χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, που κατ’ επέκταση θα 

αποτυπώσουν, ποιες λειτουργικές αναζητήσεις των επισκεπτών ικανοποιούν.  

Επίσης σκοπό του σχεδιασμού αποτέλεσαν και τα εξής: 

α) Δημιουργία οργανωμένης εγκατάστασης με ασφαλείς συνθήκες διαμονής. Η 

κατασκευή του ξενοδοχείου προσβλέπει στην άνετη πρόσβαση στους χώρους 

διαμονής αλλά και στους υπαίθριους χώρους του ξενοδοχείου. Επίσης ασφαλή 

διαμονή ακόμα και για έκτατες περιπτώσεις κινδύνων.  

γ) Βέλτιστη εκμετάλλευση του χερσαίου χώρου. Με το προτεινόμενο σχεδιασμό 

επιδιώκεται η κατά το δυνατό καλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου 

χερσαίου χώρου, με κριτήριο την βέλτιστη χωρητικότητά του σε κλίνες.  

δ) Περιβαλλοντικά και Αισθητικά Κριτήρια Σχεδιασμού. Κατά τον σχεδιασμό της εν 

λόγω εγκατάστασης επιδιώχθηκε να απαλειφθούν, ή όπου αυτό δεν ήταν 

δυνατόν, να μειωθούν στο ελάχιστο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, 

τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής του όσο και κατά την διάρκεια 
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λειτουργίας του. Οι κυριότεροι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη ήταν η 

εναρμόνιση του έργου με το ευρύτερο περιβάλλον (μορφολογικό και φυσικό) 

της περιοχής, η ελαχιστοποίηση των θορύβων κατά την λειτουργία του, η 

ελαχιστοποίηση των όποιων πηγών ρύπανσης του περιβάλλοντος, και η 

προστασία χαρακτηριστικών στοιχείων της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. 

Οι παράμετροι σχεδιασμού του ξενοδοχείου: 

Ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων (5), δυναμικότητας 66 κλινών. 

3.1 Βασικά στοιχεία των φάσεων λειτουργίας του έργου.  

Το έργο λειτουργεί συνεχόμενα και ενιαία χωρίς να διαχωρίζεται σε φάσεις. Θα 

λειτουργεί εποχιακά με μέγιστη περίοδο λειτουργίας τους 5 μήνες, η οποίοι θα 

καλύπτουν την περίοδο από 1η Απριλίου έως και 30η Σεπτεμβρίου.  

3.2 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, 

αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων κ.λπ.  

Εκτιμώνται οι μέγιστες ποσότητες υλικών ενέργειας και νερού που απαιτούνται για 

την λειτουργία του ξενοδοχείου. Οι ποσότητες εκτιμώνται από το σύνολο των 

μέγιστων ετήσιων διανυκτερεύσεων που υπολογίζονται ως εξής: 

 Η συνολική περίοδος λειτουργίας θα είναι 5 μήνες 

 Χωρίζουμε σε 3 χρονικά ζώνες πληρότητας την περίοδο λειτουργίας. 

 Σαράντα πέντε ημέρες (45) για την χαμηλής πληρότητας περίοδο, η οποία θα 

είναι στο 80% της δυναμικότητας του ξενοδοχείου. 

 Σαράντα πέντε ημέρες (45) για την μεσαίας πληρότητας περίοδο, η οποία θα 

είναι στο 90% της δυναμικότητας του ξενοδοχείου. 

 Εξήντα ημέρες (60) για την υψηλής πληρότητας περίοδο η οποία θα είναι στο 

95% της δυναμικότητας του ξενοδοχείου.  

Στον πίνακα που ακολουθεί εκτιμώνται οι συνολικές μέγιστες ετήσιες απαιτήσεις σε 

πετρέλαιο, νερό, ενέργεια (ηλεκτρική, γραέριο) και παραγωγή Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων και υγρών αποβλήτων (σε επόμενες ενότητες αναλύονται οι παρακάτω 

υπολογισμοί): 

Διανυκτερεύσεις 8.811 

Μέγιστες Ετήσιες απαιτούμενες ποσότητες 

Πρώτες ύλες Μονάδα Ποσότητα 

Νερό (0,45/διανυκτέρευση) m3 3.965 

Υγρά απόβλητα (ΝερόΧ0,8) m3 3.172 

Ενέργεια (ηλεκτρική) kWh 140.000 

Αστικά Στερεά Απόβλητα 

(Δήλωση ΗΜΑ 2018) 
kg 13.27 

Πίνακας 4. Ετήσιες απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών για την λειτουργία του ξενοδοχείου.   
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4 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ–ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

 

4.1 Στόχος και σκοπιμότητα 

4.1.1 Στόχος και σκοπιμότητα πραγματοποίησης του εξεταζόμενου 

έργου.  

Στόχος του έργου είναι η λειτουργία μίας ξενοδοχειακής μονάδας, υψηλού επιπέδου 

με προστιθέμενη αξία λόγω του εξαιρετικού φυσικού Περιβάλλοντος της περιοχής. Η 

Σκόπελος είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το εξαιρετικό φυσικό του 

Περιβάλλον. Στο νησί της Σκοπέλου δεν λειτουργούν πολλά ξενοδοχεία υψηλού 

επιπέδου. Από τα χρόνια λειτουργίας του ξενοδοχείου έως σήμερα φιλοξενεί 

τουρίστες από πολλές χώρες, υψηλού επιπέδου οι οποίοι έχουν κατατάξει το 

ξενοδοχείο σε ένα από τα καλύτερα της Σκοπέλου. Χαρακτηριστικό του είναι η family 

εικόνα του και η λειτουργία του χωρίς εξεζητημένα χαρακτηριστικά που δημιουργούν 

στους πελάτες μία ιδιαίτερη οικειότητα.    

4.1.2 Αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια τα 

οποία συνηγορούν στην υλοποίηση του έργου. 

Το έργο είναι υφιστάμενο λειτουργεί αρκετές θέσεις εποχιακής εργασίες κάθε χρόνο 

και συνεισφέρει στην οικονομία του νησιού και κατ’  επέκταση στην εθνική 

οικονομία.  

4.1.3 Οφέλη που αναμένονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 

Τα οφέλη είναι σημαντικά από την λειτουργία του έργου ως επιπλέον οικονομική 

δραστηριότητα. Πρόσθετο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων τουριστικών 

καταλυμάτων που δουλεύουν κυρίως με επισκέπτες ξένους, όπως το ξενοδοχείο 

Άλκηστις, είναι η προσφορά στην εθνική οικονομία σε συνάλλαγμα και στο Ισοζύγιο 

πληρωμών.       

 

4.2 Ιστορική εξέλιξη του έργου. 

Το ξενοδοχείο είναι υφιστάμενο. Η έκδοση της οικοδομικής άδειας έγινε το 1989. 

Μετέπειτα ακολούθησε η κατασκευή του ξενοδοχείου και το καλοκαίρι του 1991 

αποτέλεσε το πρώτο έτος λειτουργίας του. Μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει καμία 

τροποποίηση στο ξενοδοχείο και η μορφή του είναι σύμφωνα με την οικοδομική του 

άδεια και την κατασκευή που επιτελέσθη πριν το πρώτο έτος λειτουργίας. 
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Για το ξενοδοχείο έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την 

Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Μαγνησίας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2008/27-11-2007, η οποία και έχει λήξει. 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται αποφάσεις-βεβαιώσεις-γνωμοδοτήσεις 

που έχουν εκδοθεί για το ξενοδοχείο.  

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜ. ΤΙΤΛΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Υπουργείο ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε. 
14839/ 

479 
1988 

Έγκριση Χωροθέτησης με για μονάδα Α’ 

Τάξης δυναμικότητας 117 κλινών στο 
όνομα ΣΗΓΚΑΛ Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

516052 1988 Έγκριση καταλληλότητας (ΣΗΓΚΑΛ Α.Ε.) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

45929 1988 
Έγκριση Σχεδίων εγκατάστασης (ΣΗΓΚΑΛ 
Α.Ε.) 

Υπουργείο ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε. 
30751/11
40/1989 

1989 
Νέα Χωροθέτηση για Μονάδα Α’ Τάξης 
δυναμικότητας 200κλινών  

    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. 

Τμήμα ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡ/ΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

1393 10/08/1998 

Προέγκριση χωροθέτησης ξενοδοχείου 
«ΣΗΓΚΑΛ», Β’ κατηγορίας δυναμικότητας 

200 κλινών, ιδιοκτησίας FOCUS BANK A.S. 
Νορβηγίας, στη Χώρα Σκοπέλου 

Υπουργείο ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ. 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΘΕΜΑΤΩΝ 

66304 11/05/1999 

ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για 

την κατασκευή (επέκταση κατά την έκταση 
και την δυναμικότητα) και την λειτουργία 
της νομίμως υφιστάμενης τουριστικής 
εγκατάστασης ξενοδοχείου «ΣΓΚΑΛ» 

κλασσικού τύπου και bungalows, Β’ τάξης 
συνολικής δυναμικότητας 200 κλινών, 
στην θέση «Γυφτόλακας» στα διοικητικά 
όρια του Δήμου Σκοπέλου του Νομού 
Μαγνησίας, ιδιοκτησίας «FOCUS BANK 
A.S.”  

Ν. Α. Μαγνησίας Δ/νση 
Προστασίας Περιβάλλοντος 

1355 10/06/2008 

Ανανέωση-Τροποποίηση (λόγω αλλαγής 

επωνυμίας και δυναμικότητας) της 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη 
λειτουργία υφιστάμενης μονάδας 

Ξενοδοχείου, κατηγορίας πέντε (5*) 
αστέρων, με την επωνυμία ‘’HOLIDAYS’’, 
δυναμικότητας 66 κλινών, ιδιοκτησίας της 
εταιρείας “HOLIDAYS A.E.” (πρώην “HIRAS 
VILLAGE”), που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου 
περιοχή, στη θέση “Γυφτόλακας”, του 
Δήμου Σκοπέλου, Νομού Μαγνησίας.  

    

Δήμος ΣΚΟΠΕΛΟΥ 3346 22/05/2019 
Βεβαίωση συλλογής και αποκομιδής 
απορριμμάτων 

Δήμος ΣΚΟΠΕΛΟΥ 1069 08/02/2008 Βεβαίωση Αγροτικής οδού 

Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΟΠΕΛΟΥ 924 21/05/2019 Βεβαίωση Ύδρευσης και σύνδεσης με 
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δίκτυο Αποχέτευσης 

7η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων 

2960 13/10/1997 Βεβαίωση  

ΙΓ’ Εφορείας Προϊστορικών και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

2239 01/09/1997 Βεβαίωση 

Δασαρχείο ΣΚΟΠΕΛΟΥ 980 18/06/1997 Χαρακτηρισμός Έκτασης 

Πίνακας 5. Γνωμοδοτήσεις-βεβαιώσεις-Αποφάσεις της άμεσης περιοχής επιρροής του έργου  
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4.3 Οικονομικά στοιχεία του έργου 

4.3.1 Εκτίμηση συνολικού προϋπολογισμού.  

Το έργο είναι υφιστάμενο από το 1991 

4.3.2 Εκτίμηση επιμέρους προσεγγιστικού προϋπολογισμού των 

προτεινόμενων μέτρων και δράσεων για το περιβάλλον. 

Το έργο είναι υφιστάμενο από το 1991 

 

4.4 Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα. 

Το νησί της Σκοπέλου είναι τουριστικός προορισμός για πολλούς ξένους και Έλληνες 

επισκέπτες. Πολλές τουριστικές επιχειρήσεις εδρεύουν και λειτουργούν στο νησί, 

όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις 

ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, κλπ.  

Σε σχέση με το έργο συσχετίζονται τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα. Στους 

παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται τα ξενοδοχεία που λειτουργούν στο νησί της 

Σοπέλου, σύμφωνα με στοιχεία του Ε.Ο.Τ. της Υπηρεσίας Τουρισμού Θεσσαλίας που 

εδρεύει στον Βόλο. 

 

Πίνακας 6. Ξενοδοχειακό και λοιπό Δυναμικό Περιφέρειας Θεσσαλίας  

                 (Πηγή Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας-Βόλος 2017) 

 

Πίνακας 7. Ξενοδοχειακό και λοιπό Δυναμικό Ν. Μαγνησίας  

  (Πηγή Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας-Βόλος 2017) 
 

Ξενοδοχειακό και λοιπό Δυναμικό ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Κατηγορία  Μονάδες Κλίνες 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 422 19.911 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 38 2496 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 71 4270 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 36 1909 

Σύνολο 567 28.586 

Ξενοδοχειακό και λοιπό Δυναμικό Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Κατηγορία  Μονάδες Κλίνες 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 269 9476 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ 91 6776 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 43 2572 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 19 1087 

Σύνολο 422 19.911 
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5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. 

 

5.1 Θέση του έργου ως προς εκτάσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος της περιοχής.  

Η ευρύτερη περιοχή, του υπό μελέτη έργο, ορίζεται από το νησί της Σκοπέλου. Το 

γήπεδο στο οποίο εδρεύει και λειτουργεί το ξενοδοχείο, βρίσκεται Νότια του οικισμού 

της Σκοπέλου, σε απόσταση σε ευθεία γραμμή 1.100m. από το όριο οικισμού της 

Σκοπέλου.  Ο Δήμος Σκοπέλου έχει έναν οριοθετημένο Παραδοσιακό Οικισμό αυτόν 

της πόλης της Σκοπέλου και 6 ακόμη οριοθετημένους οικισμούς (Γλώσσα, Νέο 

Κλήμα, Λουτράκι, Στάφυλος, Πάνορμος, Αγνώντας). Το ξενοδοχείο βρίσκεται πάνω 

στην Ε.Ο. Σκοπέλου-Γλώσσας-Λουτρακίου, σε απόσταση οδικώς 1.200m. από το 

όριο του οικισμού και περίπου 2χλμ. από το λιμάνι της Σκοπέλου. 

Διοικητικά ανήκει στο Δήμο Σκοπέλου.   

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι ημιορεινή με υψόμετρα που φτάνουν μέχρι τα 

566μ. υψόμετρο της κορυφής Παλούκι Καφάσι και 546m. της κορυφής Παλούκι. Το 

μεγαλύτερο υψόμετρο του νησιού είναι η κορυφή Δέλφη με 681m. υψόμετρο που 

βρίσκεται στα κεντρικά του νησιού. Η βλάστηση είναι έντονη, χαρακτηριστική των Β. 

Σποράδων και της Σκοπέλου τόσο ως προς την πυκνότητα και τόσο ως προς την 

σύνθεση. Το γήπεδο είναι πεδινό με πολύ μικρές κλίσεις.  

Οι χρήσεις γης της περιοχής είναι αμιγώς αγροτική με κυρίαρχη καλλιέργεια της 

ελιάς. Η ευύτερη περιοχή  έχει πολλά δάση χαλεπίου πεύκης και αείφυλλων 

πλατύφυλλων. Στην περιοχή υπάρχουν αρκετές εξοχικές κατοικίες και λειτουργούν 

τουριστικές επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων. Επίσης στην ευρύτερη περιοχή, 

λειτουργούν 3 ξενοδοχεία σε εκτός σχεδίου περιοχή. Η έκθεση της περιοχής είναι 

Δυτική.  

 

5.1.1 Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών 

σχεδίων. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 78620/3327 (19-11-1985) απόφαση του Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 213 (18-3-1986-βλ. Παρ. Β) έχει εγκριθεί το 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Σκοπέλου που αφορά την πόλη της Σκοπέλου και 

μία περιαστική ζώνη γύρω από αυτή, στο οποίο προβλέπεται: 

 Ο προσδιορισμός των χρήσεων γης που περιλαμβάνει: 
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 Την αναστήλωση, αποκατάσταση των παλαιών κτιρίων του παραδοσιακού 

τμήματος του οικισμού και την χρησιμοποίηση κινήτρων για την ανάδειξή 

του. 

 Την οργάνωση της παραλιακής ζώνης για την αναψυχή των κατοίκων 

 Καθορισμός των ζωνών τουριστικής ανάπτυξης 

 Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως: 

 Προστασία του δάσους της Σκοπέλου που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του 

Οικισμού της Σκοπέλου σαν αξιολογότατου οικολογικού χώρου 

 Προστασία του οικισμού της Σκοπέλου από αλλοιώσεις με σειρά μέτρων και 

κινήτρων για αναστήλωση όλων των παλαιών κτιρίων. 

 Οργάνωση των δικτύων χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών 

 Προτάσεις και απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής 

Ο οικισμός της Σκοπέλου είναι χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός και ισχύουν οι 

όροι δόμησης που ορίσθηκαν από το 19.10.1978 ΠΔ (ΦΕΚ 594 Δ’/78).  

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι ισχύοντες σήμερα όροι δόμησης για τη 

Σκόπελο  

Οικισμός Θεσμικό πλαίσιο 

Αρτιότητα 

(Πρόσωπο 

Εμβαδόν) 

Μέγιστη 

επιτρεπ. 

Κάλυψη 

Μέγιστος 

επιτρεπόμενος 

σ.δ. 

Μέγιστο 

επιτρεπόμενο 

ύψος 

Σκόπελος 

Π.Δ/γμα19.10.78(

ΦΕΚ 594 Δ’/78) 

περί Παραδοσιακών 

Οικισμών 

 

Τομέας Α: 

Π=12μ. 

Ε=300 τ.μ. 

Τομέας 

Α: 80% 

 

Τομέας Α: 

0.80 

 

7.00 μ. 

10.00 μ. λόγω 

κλίσεως του 

εδάφους. 

Απόφαση Νομάρχη 

υπ’ αριθμ. 

78620/3327 (ΦΕΚ 

213 Δ’/18-3-86) 

Έγκριση Γ.Π.Σ. 

Σκοπέλου 

 

Τομέας Β: 

Π=25μ. 

Ε=2000τ.μ. 

 

Τομέας 

Β: 

50% 

 

Τομέας Β: 

0.50 

7.00μ. , στέγη 

με την απολύτως 

αναγκαία κλίση  

και μέγιστο ύψος 

λόγω κλίσης τα 

10μ., με έλεγχο 

ΕΠΑΕ 
Πίνακας 8. Όροι Δόμησης και Θεσμικό Πλαίσιο για τον οικισμό της Σκοπέλου (Χώρα) 

 

Σε ότι αφορά στους όρους και περιορισμούς δόμησης των 6 οριοθετημένων οικισμών 

του Δήμου Σκοπέλου (Γλώσσα, Νέο Κλήμα, Λουτράκι, Στάφυλος, Πάνορμος, 

Αγνώντας) ισχύουν σήμερα, για μεν την αρτιότητα απαιτούμενο ελάχιστο εμβαδόν 

1000 τ.μ., όπως αναγράφεται στις Αποφάσεις Νομάρχη με τις οποίες οριοθετήθηκαν 

οι οικισμοί, εκτός από το τμήμα του οικισμού Νέου Κλήματος, που έχει εγκεκριμένο 

σχέδιο, για δε τους λοιπούς όρους δόμησης τα αναγραφόμενα στο άρθρο 5 του από 

24.04/03.05.85 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ’).  
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5.1.2 Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων 

περιοχών του ν. 3937/2011 (Α’ 60). 

Το ξενοδοχείο είναι εντός της περιοχής, Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), που 

ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR 1430004 που αφορά το ‘’Εθνικό 

Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων και Ανατολική Σκόπελος’’. Ένα 

σημαντικό τμήμα του Δ. Σκοπέλου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000 και το 

ενδιαφέρον αφορά κυρίως το παράκτιο Περιβάλλον και την παρουσία του νο1 

απειλούμενου θηλαστικού της Ευρώπης της μεσογειακή φώκια Monachus monachus.  

5.1.3 Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις. 

Το νησί της Σκοπέλου είναι από τα πιο δασοσκεπή νησιά της μεσογείου. Εκτενής 

αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο 8. 

Επίσης υπάρχουν κηρυγμένες, αρκετές περιοχές αναδασωτέες από τις φωτιές που 

συμβαίνουν περιοδικά οι οποίες αποτελούν και φυσικό χαρακτηριστικό των 

μεσογειακών οικοσυστημάτων.  

5.1.4 Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.ά., 

Στην Σκόπελο λειτουργούν: παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, Σχολεία Β’ θμιας εκπαίδευσης 

όλων των βαθμίδων, Κέντρο Υγείας, Α’ Λιμενικό Τμήμα, Αστυνομικό τμήμα, 

Ειρηνοδικείο, ΚΕΠ, Φορολογικό ΚΕΠ, ΕΕΛ, Δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης που 

καλύπτουν σημαντικό τμήμα του νησιού κ.λπ. 

5.1.5 Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

Στην περιοχή άμεσης επιρροής του ξενοδοχείου, δεν υπάρχουν σημαντικές 

αρχαιολογικές θέσεις. 

Τα πολιτιστικά στοιχεία που ακολουθούν αφορούν όλη τη νήσο της Σκοπέλου.  

Μυθολογία - Ιστορία 

Ακόμα και τα σημερινά τοπωνύμια της Σκοπέλου παραπέμπουν στο πλούσιο 

παρελθόν του νησιού:- Πεπάρηθος - το αρχαίο όνομα της νήσου, Στάφυλος 

Μινωϊτης οικιστής (16ος αι. π.χ.), Αγνώντας - Πεπαρήθιος ολυμπιονίκης (568 π.χ.) 

Η μυθολογία και η ιστορία της Σκοπέλου παρουσιάζουν τη νήσο αλληλένδετη με τα 

υπόλοιπα νησιά των Βόρειων Σποράδων: Αλόννησο, Σκιάθο και Σκύρο. Τα νησιά των 

Σποράδων είχαν κατοικηθεί από τη Μέση Παλαιολιθική εποχή, τη Νεολιθική εποχή 

αλλά και την Πρωτοελλαδική εποχή οπότε γνώρισαν ακμή. 

Το αρχαίο όνομα του νησιού ήταν Πεπάρηθος και αναφέρεται από τους προ-έλληνες 

Μικρασιάτες που εγκαταστάθηκαν στο Αιγαίο την περίοδο (2800 - 2000 π.Χ.). Το 

όνομα αυτό αναφέρεται επίσης και από τον Θουκιδίδη. Γύρω στα 1600 π.Χ. το νησί 
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κατοικήθηκε από Κρήτες με αρχηγό τον Μυθικό Βασιλιά Στάφυλο γιό του Θησέα και 

της Αριάδνης, όπως αναφέρει ο σχετικός μύθος σε μία εκδοχή του. 

Βυζαντινή Ιστορία 

Κατά την Ρωμαική και Βυζαντινή περίοδο το νησί βρισκόταν σε παρακμή. 

Χρησιμοποιήθηκε ως μέρος εξορίας από τους Βυζαντινούς. Μετά την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης απο τους Φράγκους, το νησί ήταν ενωμένο με το Δουκάτο της 

Νάξου και μετά πέρασε στην κυβερνεία του Γκύζη στα χρόνια του Αυτοκράτορα 

Μιχαήλ H' Παλαιολόγου και ήταν στην κατοχή του εως το 1453 μ.Χ. οπότε και οι 

κάτοικοι προσέφεραν το νησί τους στους Βενετούς προκειμένου να αποφύγουν την 

Τουρκική κατοχή.  

Το 1538 μ.Χ. ο πειρατής Μπαρμπαρόσα ήρθε στο νησί και έσφαξε τους κατοίκους. 

Γύρω στα 1600 μ.Χ. όσοι σώθηκαν και είχαν καταφύγει στην Εύβοια και στη 

Θεσσαλία γύρισαν πίσω στο νησί. Τότε η Τουρκική κατοχή ξεκίνησε, άλλα ήταν 

χαλαρή. Οι κάτοικοι ήταν αυτοκυβερνούμενοι και απλά υποχρεώνονταν να 

πληρώνουν τους φόρους τους και να παραχωρούν 30 ναύτες που υπηρετούσαν ένα 

χρόνο στο Τουρκικό ναυτικό. Κανένας υπήκοος Τουρκικής καταγωγής δεν 

εγκαταστάθηκε ποτέ στο νησί. 

Από το 1750 μ.Χ. οι πρώτοι κλέφτες και αρματολοί άρχισαν να έρχονται στο νησί 

από τον Όλυμπο, την Χαλκιδική και τη Θεσσαλία. Αλλά από το 1810 μ.Χ. υπήρχαν 

διαμάχες μεταξύ των ντόπιων και των αρματoλών της ηπειρωτικής Ελλάδας. Κατά 

την διάρκεια της Επανάστασης του 1821 οι καπετάνιοι της Σκοπέλου βοήθησαν τους 

αδερφούς τους όποτε χρειάστηκε η βοήθεια τους. Όταν η επανάσταση απέτυχε στην 

Θεσσαλία και τη Μακεδονία, 70.000 ψυχές, άντρες, γυναίκες, παιδιά, 

εγκαταστάθηκαν πάλι στο νησί καταβεβλημένοι από τις επιδημίες και τη φτώχια. 

Τελικά η Σκόπελος έγινε τμήμα του Ελληνικού Κράτους το 1830. 

Νεώτερη Ιστορία 

Στο Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πρώτα ήρθαν οι Ιταλοί και μετά οι Γερμανοί. Μετά 

ακολούθησε η ελευθερία, ο εμφύλιος πόλεμος, φτώχια, μετανάστευση και από το 

1980 με την τουριστική ανάπτυξη και τις άλλες δραστηριότητες, οι νέοι άνθρωποι 

παρακινήθηκαν στο να μείνουν στο νησί και πολλοί άλλοι να επιστρέψουν από τα 

αστικά κέντρα και το εξωτερικό, ιδιαίτερα μάλιστα τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Ακόμη και στα σύγχρονα χρόνια η Σκόπελος παρουσιάζει θαυμαστό πολιτισμό  

Οι θρύλοι και η πλούσια παράδοση, όπως επίσης και τα ιστορικά και καλλιτεχνικά 

μνημεία, τα κάστρα και τα μοναστήρια, οι εκκλησίες με τα περίφημα τέμπλα, όλα 

αυτά δουλειά των ντόπιων καλλιτεχνών. 

Αρχαιολογικά ευρήματα. Μνημεία και Ιστορικά τεκμήρια 
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Τα σημαντικότερα αρχαιολογικά και ιστορικά τεκμήρια της νήσου παρουσιάζονται 

στη συνέχεια: 

 Στον όρμο Σταφύλου, βρέθηκε ο βασιλικός τάφος του Στάφυλου. που 

αποκαλύφθηκε το 1936 και χρονολογήθηκε στα μέσα του 15ου αι. πχ. Στον 

τάφο βρέθηκαν όπλα, χρυσή κορώνα και άλλα χρυσά κρητομινωϊκά 

αντικείμενα που μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 

 Η λαβή απο το ξίφος του Στάφυλου. Το ξίφος του Στάφυλου με την λαβή, 

μήκους 32 εκ, βρέθηκε σε λακκοειδή τάφο μαζί με άλλα κρητομυκηναϊκά 

ευρύματα από τον αρχαιολόγο Ν.Πλάτωνα σε ανασκαφή του 1936. Ο τάφος 

αποδόθηκε στο μυθικό ήρωα Στάφυλο. Πιθανόν η πειστικότερη ένδειξη για 

την ταυτότητα του τάφου είναι η ονομασία της περιοχής που επί χιλιετίες 

παραμένει ίδια. Το ξίφος φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. 

 στη βραχονησίδα του όρμου Σταφύλου, λείψανα εγκαταστάσεων 

κρητομινωϊκών 

 στο υψηλότερο σημείο της χώρας της Σκοπέλου βρίσκεται το βενετσιάνικο 

κάστρο των Γκίζι. κτίσμα του 13ου αι. μ.χ. που οικοδομήθηκε πάνω στο 

τείχος της αρχαίας ακρόπολης Πεπαρήθου του 5ου αι. π.χ., από το οποίο 

σώζονται ορισμένοι πολυγωνικοί λίθοι. 

 στη θέση Αμπελική, βρίσκεται το Ασκληπιείο, ερείπια ναού και συγκροτήματος 

κτιρίων του 4ου αι. π.χ., που αποκαλύφθηκαν από ανασκαφές του 1965. Στα 

κτίρια αυτά βρέθηκε συλλογή νομισμάτων από την κλασσική μέχρι τη 

Ρωμαϊκή εποχή. 

 στο Λουτράκι της κοινότητας Γλώσσας, σε λόφο 300μ. δυτικά από αυτό 

βρίσκεται η ερειπωμένη ακρόπολη της αρχαίας πόλης Σελινούς, όπου 

σώζονται τμήματα των τοίχων του 4ου αι. π.χ. (με βυζαντινά συμπληρώματα) 

και του κλασσικού ναού της Αθηνάς του 5ου αι. π.χ. 

 στον οικισμό του Λουτρακίου, βρέθηκαν επιτύμβια ανάγλυφα, μαρμάρινα 

αγάλματα, ελληνιστικές και ρωμαϊκές επιγραφές. 

 στην τοποθεσία Σεντούκια. βορειοδυτικά του βουνού Δέλφι, βρέθηκαν 4 

αρχαίοι λαξευτοί τάφοι από τη Ρωμαϊκή Εποχή. 

 στον Αγιο Μιχαήλ Σινάδων, κοντά στην παραλία της Σκοπέλου βρίσκονται 

πέντε εντοιχισμένες ρωμαϊκές σαρκοφάγοι και μια εντοιχισμένη επιγραφή του 

2ου αι. π.χ. 

 στη θέση Κατακαλού, κοντά στο Λουτράκι, λείψανα ρωμαϊκών λουτρών 

 στον μικρό όρμο Βαλανίου, κοντά στο Στάφυλο, το βαλάνιο (ρωμαϊκό 

λουτρό) 
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 στον οικισμό Πανόρμου πάνω στο μικρό λόφο Παλαιόκαοτρο και σε μικρή 

απόσταση από τον παραλιακό δρόμο σώζονται ερείπια τείχους από την αρχαία 

πόλη "Πάνορμος". Επίσης κοντά σε αυτή βρίσκεται σπήλαιο που εικάζεται ότι 

αποτελούσε τόπο λατρείας του Πάνος.  

Εκκλησιαστικά τεκμήρια των βυζαντινών και νεότερων χρόνων 

Ο Χριστιανισμός εξαπλώθηκε στη Σκόπελο μεταξύ του 2ου και του 3ου αι. μ.χ. Η 

Σκόπελος ήταν Επισκοπή που δείχνει την ευημερία και την πνευματικότητα της. 

Σύμφωνα με την παράδοση ο Άγιος Ρηγίνος, ο προστάτης του νησιού, κυνήγησε και 

σκότωσε τον Δράκο (ο οποίος σκότωνε τους ανθρώπους που έρχονταν στο νησί) 

στην περιοχή ανάμεσα στον Στάφυλο και στον Αγνώντα. Το μέρος όπου το βουνό 

χωρίστηκε και το έδαφος υποχώρησε ώστε ο Δράκος έπεσε και σκοτώθηκε στον 

γκρεμό ονομάζεται Δρακοντόσχισμα. 

Η Σκόπελος έχει 360 εκκλησίες και περισσότερα από 40 μοναστήρια. Οι πλέον 

αξιόλογες και ιστορικές εκκλησίες και μοναστήρια παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Εκκλησίες χώρας Σκοπέλου 

 Άγιος Αθανάσιος, κοντά στο βενετσιάνικο κάστρο, μονόκλιτη βασιλική του 

9ου αι. με τοιχογραφίες του 17ου αι., που οικοδομήθηκε σε ερείπια αρχαίου 

ναού της Αθηνάς 

 Άγιοι Απόστολοι, στο βράχο στην παραλία, μεγάλη μονόκλιτη βασιλική με 

τοιχογραφίες του 17ου αι. και ζωγραφιστό τέμπλο 

 Άγιος Νικόλαος στο βράχο, μονόκλιτη βασιλική με τρούλο χωρίς παράθυρα 

 Άγιος Δημήτριος, παλιά εκκλησία με τρούλο του 17ου αι. 

 Άγιος Γεώργιος της Κυρατσώς, με αρχαίους κιονόσκους στους τοίχους της 

 Ευαγγελισμός, χτισμένη σε απότομα βράχια πάνω από τη θάλασσα 

 Παναγία η Φανερωμένη του 18ου αι., που λειτούργησε και σαν μοναστήρι 

 Εκκλησία της Παναγίας, στον Πύργο, με ξυλόγλυπτο τέμπλο του 17ου αι. 

 Άγιος Μιχαήλ Ηνάδων. στην παραλία, με αξιόλογο τέμπλο και εντοιχισμένες 

ρωμαϊκές σαρκοφάγους και επιγραφή 

 Παναγία Παπα-Μελετίου, του 17ου αι., με ξυλόγλυπτο τέμπλο έργο του 

Κρητικού αγιογράφου Αντωνίου Αγοραστού 

 Επισκοπή, μονόκλιτη βασιλική του 17ου αι., πάνω σε βυζαντινό ναό του 11ου 

αι. 

 Εκκλησίες ευρύτερης περιοχής 

 Άγιος Ρηγίνος, 4 χλμ ΝΔ της χώρας, κτισμένη σε θεμέλια κτιρίου του 5ου αι. 

όπου βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου, πολιούχου της Σκοπέλου που 

μαρτύρησε το 362. 

 Αη Γιάννης, ΒΔ, χτισμένη σε βράχο δίπλα στην θάλασσα 
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 Άγιος Νικόλαος, στο Λουτράκι, θεμελιωμένη πάνω σε βυζαντινό ναό του 7ου 

αι., όπου διακρίνονται τα ερείπια των τοίχων του και τμήματα μαρμάρινου 

θωρακίου και τέμπλου 

Μοναστήρια 

 Μοναστήρι Ευαγγελίστριας, 4 χλμ βορειοανατολικά της χώρας, που χτίστηκε 

τον 18ο αι., με καθολικό ναό σταυροειδή εγγεγραμμένο, τετρακίονο με 

τρούλο, χρυσό ξυλόγλυπτο τέμπλο και εικόνες του 4ου αι. 

 Μοναστήρι Μεταμόρφωσης, ανατολικά της χώρας, με "καθολικό ναό 

σταυροειδή εγγεγραμμένο με μεγάλα τόξα και τέμπλο με αγιογραφίες του 

Αντωνίου Αγοραστού 

 Μοναστήρι Αγίας Βαρβάρας, στα βορειοανατολικά, που περιβάλλεται από 

οχυρωματικό τείχος και έχει τέμπλο από τον 15ο αι. 

 Μοναστήρι Παναγιάς Λιβαδιώσσας, 2 χλμ ανατολικά της χώρας, οτην 

τοποθεσία Αμπελική, που κτίστηκε τον 17ο αι. και έχει αγιογραφίες του 

Αντωνίου Αγοραστού 

 Μοναστήρι Τιμίου Προδρόμου, 6 χλμ. βορειοανατολικά της χώρας, που 

κτίστηκε τον 17ο αι., με καθολικό ναό σταυροειδή εγγεγραμμένο, τετρακίονο 

με τρούλο, τέμπλο του 14ου και 18ου αι., εικόνες του 14ου αι., 

εκκλησιαστικά κειμήλια και έγγραφα από την τουρκοκρατία. 

Νεώτερα πολιτιστικά στοιχεία 

Οι κάτοικοι της Σκοπέλου ασχολούνταν και συνεχίζουν να ασχολούνται με την 

ναυπηγική τέχνη, την επεξεργασία του ξύλου καθώς και την κεραμική. Παλιότερα 

λειτουργούσαν ναυπηγεία, οι λεγόμενοι ταρσανάδες, και το νησί κατά τη διάρκεια 

της Επανάστασης προσέφερε για τον αγώνα 35 εμπορικά πλοία. Επίσης ασχολούνταν 

με την υφαντική τέχνη και είναι περίφημες οι Σκοπελίτικες παραδοσιακές φορεσιές. 

Τα μαχαίρια της Σκοπέλου είναι επίσης πολύ γνωστά και στις λαβές τους είναι 

χαραγμένες λαϊκές στιχομυθίες. 

Στην Ελληνική ιστορία είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι οι μύθοι και η 

πραγματικότητα γίνονται ένα με έναν μοναδικό τρόπο. 

Στα σύγχρονα πολιτιστικά μνημεία της περιοχής περιλαμβάνεται το σπίτι που έζησε 

τα παιδικά του χρόνια ο Π. Νιρβάνας στη χώρα της Σκοπέλου, που έχει μετατραπεί 

σήμερα σε μουσείο. 

Αστικό τοπίο-αρχιτεκτονική-διατηρητέοι οικισμοί 

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική διατηρείται έντονα στο νησί. Η χωρά της Σκοπέλου με 

χαρακτηριστική νησιώτικη αρχιτεκτονική, έχει κηρυχθεί με Π.Δ. παραδοσιακός 

οικισμός με την απόφαση που αναγράφεται στο ΦΕΚ.594/Δ/78. Το ότι 

ανακηρύχθηκε σχετικά νωρίς, πριν αρχίσει η ανεξέλεγκτη δόμηση, που έφερε σε 
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πολλά μέρη η τουριστική ανάπτυξη έσωσε τον οικισμό της Σκοπέλου. Με μια απλή 

ματιά θα μπορέσει κανείς να διακρίνει κτίσματα, που έγιναν πριν την διακήρυξη του 

οικισμού σε διατηρητέο. Η οπτική επίδραση στο υπόλοιπο οικισμό είναι εμφανή. 

Εύκολα μπορεί κανείς να φανταστεί πως θα εξελισσόταν η δόμηση αν συνεχιζόταν με 

διαφορετικούς συντελεστές και αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής είναι οι ανθόκηποι στα μπαλκόνια, οι 

κεραμιδένιες στέγες, οι εξώστες (φουρούσια), οι τσατμάδες αλλά περιλαμβάνονται 

και στοιχεία νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής. Στο εσωτερικό των σπιτιών είναι 

χαρακτηριστικά τα διαφορετικά επίπεδα που επικοινωνούν με σκάλες, ο στολισμός με 

υφαντά, κεντήματα και σκαλιστά έπιπλα. Στις ψηλότερες συνοικίες της χώρας, του 

Φραγκομαχαλά υπάρχουν αρκετά καστρόσπιτα. Έξω από τη χώρα υπάρχουν 

παραδοσιακές διώροφες αγροικίες, που ονομάζονται "καλύβια". 

Στον οικισμό Γλώσσα επίσης υπάρχουν αξιόλογα χαρακτηριστικά. Ανάμεσα στα 

σπίτια βρίσκονται καλντερίμια με σκαλιά. Τα σπίτια που είναι διώροφα με κεραμίδια, 

ξύλινα μπαλκόνια και σιδερένια κάγκελα στην πρόσοψη, έχουν δεχτεί μακεδονικές 

επιδράσεις. 
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5.2 Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή 

του έργου. 

Δεν υπάρχουν Χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου. Σε 

ισχύ είναι τα όρια των οικισμών χωρίς Πολεοδομικές μελέτες. Εξαίρεση ο οικισμός 

του Ν. Κλήματος ο οποίος έχει ρυμοτομικό και είναι σύγχρονος (δημιουργήθηκε στα 

τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές του 70, για να στεγάσει τους κατοίκους του Π. 

Κλήματος μετά από ολική καταστροφή του οικισμού λόγω κατολίσθησης).  

5.2.1 Προβλέψεις και κατευθύνσεις του Εθνικού, των Ειδικών και του 

οικείου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1484/10-10-2003) 

Σύμφωνα με το ισχύον χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας τα νησιά 

ανήκουν στην 4η ζώνη την ζώνη των νησιών, βασισμένη σε παραδοσιακές μορφές 

τουρισμού («ήλιου και θάλασσας») που σταδιακά θα εξυγιανθούν και 

αναβαθμισθούν ποιοτικά.  

Η Σκόπελος ανήκει στις αναπτυξιακές ενότητες οικιστικών κέντρων 3ου επιπέδου. 

Τα νησιά των βορείων Σποράδων ανήκουν στον νησιώτικο χώρο.  

Στη μικροκλίμακα των νησιών περιλαμβάνονται σημαντικές περιοχές προστασίας 

όπως το Θαλάσσιο Πάρκο της Αλοννήσου, οι δύο περιοχές ΝΑΤURA και το αισθητικό 

δάσος της Σκιάθου, ενώ ταυτόχρονα η ενότητα αποτελεί ήδη πόλο έλξης διεθνούς 

τουρισμού και Β' κατοικίας με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί «τουριστικά 

ελεγχόμενο» το Νότιο τμήμα της ν. Σκιάθου. Η προστασία του περιβάλλοντος και 

του ιδιαίτερου νησιωτικού τοπίου απαιτεί ολοκληρωμένο και λεπτομερή σχεδιασμό, 

περιορισμό/κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης και εκτόνωση της ζήτησης σε 

οργανωμένους υποδοχείς. 

Τα στοιχεία που αφορούν στο σύνολο τους ή εν μέρει τις παραπάνω Παράκτιες 

Χωρικές Ενότητες, και πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά τον σχεδιασμό είναι: 

 Οι κατευθύνσεις σε εθνικό επίπεδο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ελληνικών 

Ακτών 

 Η ιδιομορφία του παράκτιου χώρου της περιφέρειας, αφού στο μεγαλύτερο 

μέρος του σχηματίζει ενότητες με τους όμορους ορεινούς όγκους.  

 Το υπάρχον ή εκπονούμενο θεσμικό πλαίσιο και μελέτες (περιοχές προστασίας, 

ΖΟΕ, ειδικά διατάγματα, μελέτες κλπ.) 

 Οι επιλογές του Περιφερειακού Πλαισίου (Χωρική Δομή, Οικιστικό Δίκτυο, 

υποδομές, Γεωργική Γη Πρώτης προτεραιότητας, περιβάλλον, κλπ.). 
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Συμπερασματικά το υπό μελέτη έργο δεν αντίκειται στις κατευθύνσεις του 

Χωροταξικού σχεδίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας κάτι που ούτως ή άλλως 

αναμενόταν, αφού ο σχεδιασμός του χωροταξικού της Περιφέρειας δεν μπορεί να 

είναι τόσο λεπτομερής ώστε να προβλέπει αρχές και κατευθύνσεις μικροκλίμακας, 

που αφορούν τους δήμους και που πρέπει να αναφέρονται στα χωροταξικά των 

Δήμων που είναι τα Γ.Π.Σ. και τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Ικανοποιεί τον αναπτυξιακό ρόλο 

βασισμένο σε παραδοσιακές μορφές τουρισμού («ήλιου και θάλασσας»), ενώ 

συμβάλλει με την επιλογή της κατηγορίας των 4 αστέρων στην εξυγίανση και 

αναβάθμιση του. 

5.2.2 Θεσμικό καθεστώς, σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια (ρυθμιστικό, 

γενικό πολεοδομικό, ρυμοτομικό, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, οριοθέτησης 

οικισμών ή άλλων σχεδίων καθορισμού χρήσεων γης και 

δόμησης). 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει ενεργό κάποια από τις παραπάνω θεσμικές 

ρυθμίσεις.  

5.2.3 Ειδικά σχέδια διαχείρισης (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, σχέδια διαχείρισης 

υδάτων κ.λπ.). 

Στερεά απόβλητα 

Υπάρχει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 

(ΕΣΣΠΑΔΑ), ο επικαιροποιημένος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΕΣΔΑ-απόφαση αριθ. Οικ. 51373/4684 ΦΕΚ 2706/Β/2015) και επικαιροποιημένος 

Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Τέλος έχει παραδοθεί 

προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου το Τοπικό Σχέδιο 

Αποκεντρωμένης διαχείρισης Αστικών Στερών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).  

Βασικές κατευθύνσεις του ΤΣΔΑ Δήμου Σκοπέλου είναι η Διαλογή στην Πηγή 5 

ρευμάτων (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα, βιοαπόβλητα-οργανικά) και αρκετών 

άλλων χωριστών δικτύων (πράσινα, ΑΗΗΕ, ογκωδών, ΑΦΗΣ, βρώσιμων ελαίων, 

μικρών ποσοτήτων επικινδύνων, ΑΕΚΚ),  

Το ΤΣΔΑ προβλέπει την δημιουργία ενός κεντρικού Πράσινου Σημείου μαζί με 

Σταθμό Μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑΥ) και ενός μικρού Πράσινου Σημείου 

στην Γλώσσα ή στο Ν. Κλήμα Σκοπέλου. Επίσης Μονάδα Ανάκτησης Βιοαποβλήτων 

κοντά στον οικισμό της Σκοπέλου και μία μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων 

Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ).    
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Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών. 

Το Σχέδιο διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών του υδατικού διαμερίσματος 

Ανατολικής στερεάς Ελλάδας (GR07), στον οποίο ανήκουν και οι Β. Σποράδες. Τα 

όρια των διαμερισμάτων της χώρας φαίνονται στον παρακάτω χάρτη. 

 

Χάρτης 2. Όρια υδατικών διαμερισμάτων ‘’ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
των ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ’’ (ΥΠΕΧΩΔΕ-Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, ΕΜΠ-Τομέας Υδατικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος-Φεβρουάριος 2008)  

To νησί της Σκοπέλου διαθέτει δύο υπόγεια υδατικά συστήματα. Στο Βόρειο τμήμα 

του νησιού βρίσκεται το Υπόγειο υδατικό σύστημα της Γλώσσας Σκοπέλου 

(GR0700410) με έκταση περίπου 13 km2. Το σύστημα αυτό διακρίνεται από αυτό 

του υπόλοιπου νησιού λόγω σημαντικής διαφοροποίησης των υδρογεωλογικών 

στοιχείων. Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ GR07 (Ανατολική Στερεά 

Ελλάδα), το σύστημα αναπτύσσεται στους ορίζοντες σιπολινών-μαρμάρων των 

πετρωμάτων του Καλύμματος, όπου αναπτύσσονται επιμέρους καρστικές υδροφορίες 

που τροφοδοτούνται από την απευθείας κατείσδυση του μετεωρικού νερού και 

εκφορτίζονται τμηματικά από πολλές μικροπηγές. Πρόκειται για μικρής 

δυναμικότητας διακριτές υδροφορίες που αναπτύσσονται σε επίπεδα πάνω από την 

στάθμη της θάλασσας και δεν επηρεάζονται από αυτήν. Η μέση ετήσια τροφοδοσία 

του συστήματος υπολογίζεται της τάξης των 0,7x106m3, ενώ οι απολήψεις σε ετήσια 
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βάση εκτιμήθηκαν σε 0,1x106m3 και το υπερετήσιο ισοζύγιο του συστήματος είναι 

πλεονασματικό.  

Το GR0700420 - Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ελιού Σκοπέλου ορίζεται στο μικτό 

πετρογραφικό σύνολο του μεγαλύτερου μέρους του νησιού που περιλαμβάνει 

μεσοζωικούς ασβεστόλιθους με επικείμενο φλύσχη και προσχωματικά υλικά, στις 

πεδινές εκτάσεις Σκοπέλου, Ελιού και Πανόρμου. Η έκταση της περιοχής ορισμού 

του συστήματος είναι 82km2. Οι υπόγειες υδροφορίες διακρίνονται σε Καρστικούς 

υδροφορείς σε ανθρακικά πετρώματα, οι οποίοι τροφοδοτούνται από την απευθείας 

κατείσδυση και εκφορτίζονται στην θάλασσα και κάποιες μικρές πηγές στον κάμπο 

και το κεντρικό τμήμα της Σκοπέλου και κοκκώδεις υπόγειες υδροφορίες στα 

προσχωματικά υλικά των πεδινών εκτάσεων του νησιού όπου αντλούνται και οι 

κύριες υδροληψίες.  

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων του ΥΔ GR07 η μέση ετήσια τροφοδοσία 

του συστήματος υπολογίζεται της τάξης των 7x106m3, ενώ οι απολήψεις σε ετήσια 

βάση εκτιμήθηκαν σε 0,4x106m3. 

 

1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4673/Β/29-12-

2017). 

Η 1η Αναθεώρηση (ΦΕΚ 4673/Β/29-12-2017), του Σχεδίου Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής στερεάς 

Ελλάδας (GR07), καταρχήν άλλαξε την τυπολογία. Το GR07 έγινε EL07. Στα 

πλαίσια της 1ης αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ έγινε επανεξέταση των ΥΥΣ. Για την 

Σκόπελο τα δύο Υπόγεια Υδατικά Συστήματα, της Γλώσσας Σκοπέλου GR0700410 και  

το Σύστημα Ελιού Σκοπέλου GR0700420, έγιναν ένα το EL0700390 Υπόγειο 

Υδατικό Σύστημα Σκοπέλου της ΛΑΠ EL0735. 

 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών. 

Για την Σκόπελο υπάρχει επίσης και το Σχέδιο διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής στερεάς 

Ελλάδας (GR07), στον οποίο ανήκουν και οι Β. Σποράδες.  

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (ΣΔΚΠ) καταρτίζεται σε επίπεδο 

Υδατικού Διαμερίσματος (Περιοχή Λεκανών Απορροής Ποταμών) για τις περιοχές που 

υπάρχουν δυνητικά σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί 

πλημμύρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Στο 

Σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας τίθενται οι στόχοι για τη διαχείριση των 

κινδύνων πλημμύρας εστιάζοντας στη μείωση των δυνητικά αρνητικών συνεπειών 
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που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, τη πολιτιστική 

κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα και επίσης, αν κριθεί σκόπιμο σε μη 

διαρθρωτικές πρωτοβουλίες και/ή στην μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας.  

Στο σχέδιο συλλέχθηκαν δεδομένα για τα ιστορικά συμβάντα πλημμυρών. 

Καταγράφηκαν 181 ‘’ιστορικά γεγονότα’’, από τα οποία ένα αφορά την Σκόπελο και 

3 την Σκιάθο. Επίσης καταγράφηκαν 40 σημαντικά γεγονότα εκ των οπίων κανένα 

δεν αφορά τις Β. Σποράδες και ένα μόνο αφορά την Σκύρο. 

Όσον αφορά τον προσδιορισμό Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

(ΖΔΥΚΠ), οι οποίες ορίζονται συνδυάζοντας αποτελέσματα από τον προσδιορισμό 

των περιοχών όπου είναι πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα και των περιοχών με 

δυνητικά σημαντικές συνέπειες από μελλοντικές πλημμύρες, η περιοχή των Β. 

Σποράδων δεν ανήκει σε αυτές. 

5.2.4 Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων όπως επιχειρηματικά 

πάρκα, οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, περιοχές 

ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, περιοχές οργανωμένης 

ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών κ.λπ.  

Το έργο δεν έχει σχέση ή προορισμό την Χωροθέτηση του σε οργανωμένους 

υποδοχείς δραστηριοτήτων. Στον Δήμο Σκοπέλου, δεν υπάρχουν Οργανωμένοι 

υποδοχείς δραστηριοτήτων.  
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6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1 Αναλυτική περιγραφή του έργου 

 

Υφιστάμενο ξενοδοχείο, κατηγορίας 5 () αστέρων και δυναμικότητας 66 κλινών σε 

περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμού και σε περιοχή εντός NATURA 

2000. Το ξενοδοχείο είναι κατηγορίας κλασσικού τύπου.  

 

6.2 Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και 

υποστηρικτικών/συνοδών εγκαταστάσεων και έργων 

/δραστηριοτήτων. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το 1988, με φορέα του έργου την ΣΗΓΚΑΛ Α.Ε. και του τότε ιδιοκτήτη Γ. 

Μαστρονικολή, εκδόθηκαν για μονάδα Α’ Τάξης δυναμικότητας 117 κλινών: 

 έγκριση χωροθέτησης από το ΥΠΕΧΩΔΕ (α.π. 14839/479/88),  

 έγκριση καταλληλότητας από τον Ε.Ο.Τ. (α.π. 516052/88)  και  

 έγκριση σχεδίων εγκατάστασης από τον Ε.Ο.Τ. (45929/88). 

Το έτος 1989 εκδόθηκε νέα χωροθέτηση για μονάδα Α’ Τάξης δυναμικότητας 200 

κλινών με α.π. 30751/11/40/89 (ΥΠΕΧΩΔΕ). Παράλληλα εκδίδετε Οικοδομική Άδεια 

από το πολεοδομικό γραφείο Σκοπέλου με αρ. 1643/210/89 για μέρος των 

εγκεκριμένων από τον ΕΟΤ κτισμάτων. 

Το 1994 αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ξενοδοχειακής μονάδας και 

μεταβιβάζεται στην FOCUS BANK A.S. Νορβηγίας. Η νέα ιδιοκτήτρια αγοράζει όμορο 

οικόπεδο. Η επέκταση του γηπέδου επιτρέπει στην νέα εταιρεία να νομιμοποιήσει 

αυθαίρετες κατασκευές, εκδίδοντας νέα οικοδομική άδεια από το Πολεοδομικό 

Γραφείο Σκοπέλου με αριθμό 268/99, νομιμοποιώντας τα κτίσματα. Προηγήθηκαν εκ 

νέου: 

 γνωμοδότηση της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ με α.π. 

109542/23-07-1998 

 προέγκριση χωροθέτησης στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας με 

α.π. 1393/10-08-1998 για ξενοδοχείο Β’ Κατηγορίας δυναμικότητας 200 

κλινών 

 έγκριση καταλληλότητας και επέκτασης οικοπέδου με το 523051/15-10 

έγγραφο του ΕΟΤ. 

Το έτος 2000 αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ξενοδοχειακής μονάδας με 

τίτλο ‘’ΧΗΡΑΣ ΒΙΛΑΤΖ - HIRAS VILLAGE’’. Εκδίδετε σήμα λειτουργίας από τον ΕΟΤ 

(008169 Δ/νση Θεσσαλίας) στην νέα ιδιοκτήτρια με δυναμικότητα 29 δωματίων και 

81 κλινών, εκ τωνοποίων 6 δίκλινα και 23 τρίκλινα. 
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Το 2007 αλλάζει εκ νέου το ιδιοκτησιακό καθεστώς με την μέχρι και σήμερα 

ονομασία HOLIDAYS Α.Ε. και δ.τ. «SKOPELOS HOLIDAYS’’. Η νέα ιδιοκτήτρια 

μετέτρεψε το ξενοδοχείο σε κατηγορία 5 () αστέρων, με 29 δωμάτια, συνολικής 

δυναμικότητας 66 κλινών, εκ των οποίων 21 δίκλινα και 8 σουίτες (3 κλινών).  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το ξενοδοχείο αποτελείται από το κεντρικό κτίριο (τύπου A) της υποδοχής 

(reception) όπου στεγάζονται και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι. Από 6 κτίρια (3 τύπου Β 

και 3 τύπου Γ) με δίκλινα δωμάτια και μερικούς αποθηκευτικούς χώρους. Τέλος είναι 

και 8 μικρότερα κτίρια (τύπου Δ), που λειτουργούν το καθένα σαν διαμέρισμα 

(σουίτα). 

Το κεντρικό κτίριο τύπου Α, περιλαμβάνει την υποδοχή (reception), καθιστικό, 2 

αίθουσες με εξωτερικό χώρο για την κάλυψη των αναγκών σε πρωινά και εστίαση 

των διαμενόντων, το μαγειρείο, σάουνα γυμναστήριο, αποδυτήρια γυναικών 

αντρών, w.c.,  ντουζ εξωτερικής πισίνας, χώροι κλιματιστικών, αποθήκες γενικές, 

επίπλων, κήπου, πλυντήρια σιδερωτήρια και κουρείο κομμωτήριο.      

Μετά και την τελευταία ανακαίνιση και μετατροπή του ξενοδοχείου, τα εμβαδά των 

επιμέρους χώρων στο κτίριο Α όπου συγκεντρώνονται και το σύνολο των 

κοινόχρηστων χώρων, καταμερίζονται ως εξής: 

 Περιγραφή χώρων Εμβαδό (m2) 

ΙΣΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ  

Α Καθιστικό 151,10 

Β Εστιατόριο (κλειστό και Υ.Χ.) 16675 

Γ Μαγειρείο (ισόγειο και υπόγειο) 117,64 

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ  

Δ Αποθήκη μαγειρείου 59,86 

Ε Αποθήκη επίπλων 53,54 

ΣΤ Γενική λινοθήκη 15,64 

Η Γενική αποθήκη 13,80 

Θ Εγκατάσταση κλιματισμού 15,93 

Ι Χώρος καυσίμων 17,95 

Κ Πλυντήρια-Σιδερωτήριο 19,08 

Λ Αποθήκη Κήπου 35,67 

Μ Κουρείο-Κομμωτήριο 17,76 

Ν Αποδυτήρια Γυναικών-Αντρών  

Ξ Γυμναστήριο  

Ο Σάουνα + W.C.  

Πίνακας 9. Εμβαδά επιμέρους χώρων ξενοδοχείου. 

 

Τα 3 κτίρια τύπου Β είναι διώροφα και περιλαμβάνουν 2 δίκλινα δωμάτια στο ισόγειο 

(με δυνατότητα για δωμάτια Α.Μ.Κ.) και στον όροφο από δύο δίκλινα. Κάθε κτίριο 
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έχει δυναμικότητα 8 κλινών άρα το σύνολο των τριών κτιρίων τύπου Β είναι 24 

κλίνες. Στο ένα από αυτά, έχουν δημιουργηθεί και χώροι καθαρισμού-λινοθήκες για 

τις ανάγκες όλων των δωματίων. 

Τα 3 κτίρια τύπου Γ, είναι διώροφα και περιλαμβάνουν 2 δίκλινα δωμάτια στο ισόγειο 

και 1 στον όροφο. Η δυναμικότητα κάθε κτιρίου είναι 6 κλίνες και στο σύνολο και 

των τριών 18 κλίνες. 

 Τα 8 κτίρια τύπου Δ είναι ισόγεια (τύπου σουίτα), είναι δίκλινα με μία επιπλέον 

κλίνη στ καθιστικό. Το σύνολό τους έχει δυναμικότητα 24 κλίνες.  

Η δυναμικότητά του και η μορφή των δωματίων αποτυπώνεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Είδος δωματίου Ποσότητα Κλίνες 

Δίκλινα  21 42 

Διαμερίσματα 1 χώρου (3 κλινών) 8 24 

Σύνολο 29 66 

Πίνακας 1. Δυναμικότητα του ξενοδοχείου. 

 

6.3 Κατά περίπτωση: 

6.3.1 Τεχνική περιγραφή των κτιριακών έργων. 

Το έργο είναι υφιστάμενο. 

Ζεστό νερό χρήσης Η/Μ εξοπλισμός λευκών 

Για την θέρμανση του ξενοδοχείου χρησιμοποιείται λέβητας μικτής χρήσης 

(πετρελαίου και pellet). Για το έτος 2018 υπολογίσθηκε ότι καταναλώθηκαν για την 

χρήση του λέβητα 8tn πετρέλαιο και 3tn pellets. 

Αποχέτευση λυμάτων (υγρών αποβλήτων) 

Η αποχέτευση των λυμάτων από τα κεντρικά φρεάτια των κτιρίων, με φυσική κλίση 

οδηγούνται μέσω των αγωγών προσαγωγής των λυμάτων προς το δίκτυο 

αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου. Σύμφωνα με την βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α. 

Σκοπέλου (αρ. πρωτ. 924/2019) που επισυνάπτεται στο κεφ. 16 Παραρτήματα, 

βεβαιώνεται η σύνδεση του ξενοδοχείου με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Σκοπέλου.  

Αποχέτευση ομβρίων 

Η αποχέτευση των ομβρίων των κτιρίων (στέγες, μπαλκόνια, κλπ), γίνεται με 

συλλεκτήρες οροφής και κατακόρυφες υδρορροές. Οι κατακόρυφες υδρορροές 

καταλήγουν στο ισόγειο του εκάστοτε κτιρίου απ' όπου τα όμβρια οδηγούνται στην 

πρασιά με ελεύθερη απορροή. Οι κλίσεις του γηπέδου και η μορφολογία του 

βοηθάνε στην ομαλή απορροή των ομβρίων στους ακάλυπτους χώρους του 

ξενοδοχείου.  
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Θερμικά – Ψυκτικά φορτία κτιρίων 

Για κάθε χώρο κτιρίου, εκτός αυτών που δεν ψύχονται ή θερμαίνονται, καλύπτονται 

από τοπικές αντλίες θερμότητας (κλιματιστικά) τύπου split υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης, τοποθετημένα σε θέση όπου δεν ενοχλεί τους ενοίκους ή εργαζόμενους 

στο ξενοδοχείο, ενώ οι εξωτερικές μονάδες έχουν τοποθετηθεί  στα μπαλκόνια και 

κυρίως στο πίσω μέρος του εκάστοτε κτιρίου για την αποφυγή όχλησης από θόρυβο 

των ενοίκων. Είναι τοποθετημένα 52 κλιματιστικά τύπου split εκ των οποίων τα 50 

είναι 9.000BTU και τα 2 24.000BTU. Το ξενοδοχείο δεν χρειάζεται θέρμανση, αφού η 

λειτουργία του αφορά μόνο την θερινή περίοδο, παρόλα αυτά τα τοποθετημένα 

κλιματιστικά τύπου split, δουλεύουν και ως θερμαντικά εφόσον χρειαστεί.  

Κολυμβητική δεξαμενή.    

Στο ξενοδοχείο λειτουργεί κοινόχρηστη μία κεντρική κολυμβητική δεξαμενή και 

όμορά της μία μικρή παιδική. Τα χαρακτηριστικά της έχουν ως εξής: 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των κοινόχρηστων κολυμβητικών δεξαμενών έχουν ως εξής: 

Διαστάσεις Δεξαμενής (Παραλληλόγραμμο σχήμα) Κεντρική πισίνα Παιδική  πισίνα 

Μήκος 16.00 m. 5.00 m. 

Πλάτος 9.00 m 3.30 m 

Εμβαδόν 144 m2 16,5 m2 

Ελάχιστο βάθος 1,00 m. 0,50 m. 

Μέγιστο βάθος 2,60 m 0,50 m 

Μέσο Βάθος 1.6 m 0,50 m 

Όγκος 230 m3 8,25 m3 

Πίνακας 10. Διαστάσεις κεντρικής κολυμβητικής δεξαμενής. 

Χαρακτηριστικά Λειτουργίας 

Κατηγορία m2 <= 350 m2).  :Ιδιωτικές μικρού μεγέθους  

Είδος :Η πισίνες είναι υπαίθριες. 

Εποχή λειτουργίας :Συνεχής για την περίοδο λειτουργίας του ξενοδοχείου 

Παροχές-Χρόνοι πλήρωσης/εκκένωσης/ανακυκλοφορίας 

Χρόνος πλήρωσης και εκκένωσης : 4.00h 

Ελάχιστη Παροχή για πλήρωση και εκκένωση : 230 m3/4.00h=57,5 m3/h 

Ελάχιστος χρόνος μίας πλήρους ανακυκλοφορίας : 4.00 h 

Πίνακας 11. Χαρακτηριστικά κολυμβητικής δεξαμενής. 

Η δεξαμενή λειτουργεί με περιμετρικούς υπερχειλιστές και ρυθμό ανακυκλοφορίας 4-

6ώρες. Κοντά στην πισίνα λειτουργεί και pool bar.  

Στο τέλος της περιόδου, η εκκένωσή της είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, με 

σταδιακή άντληση των υδάτων της (σε 5 ημέρες/ήτοι 46m3/ημέρα) στο 

αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου.  

Επεξεργασία νερού κατά την ανακυκλοφορία 
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Η προέλευση του νερού είναι από το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου. 

Το νερό καθαρίζεται με συνεχή χλωρίωση, έτσι ώστε η μικροβιολογική ποιότητα του 

νερού κατά την λειτουργία της δεξαμενής να ικανοποιεί τους παρακάτω όρους: 

Ο αριθμός των αναπτυσσόμενων αποικιών μικροβίων δεν θα υπερβαίνει τις 200 

ανά cm2 νερού.  

Ο πιθανότατος αριθμός κολοβακτηριοδών (ΠΑΚ,ΜΡΝ) δεν θα είναι ανώτερος των 15 

ανά 100 cm2 νερού 

Κανένα κολοβακτηρίδιο (Ε. Coli) δεν θα περιέχεται σε 100 cm2 νερού. 

Ο έλεγχος γίνεται με δείγματα που θα συλλέγονται με ανοικτή αποστειρωμένη φιάλη 

κάτω από την επιφάνεια του νερού, στην οποία θα έχει προστεθεί πριν από την 

αποστείρωση ποσότητα 0.02-0.05 g υποθειώδους νατρίου για την εξουδετέρωση του 

υπολλείματος χλωρίου. 

Υπόλοιπες κολυμβητικές δεξαμενές 

Εκτός των κοινόχρηστων κολυμβητικών δεξαμενών (κεντρική και παιδική) υπάρχουν 

και 8 ακόμα μικρές υπαίθριες κολυμβητικές δεξαμενές, που χρησιμοποιούνται 

ατομικά στα δωμάτια των σουιτών. Είναι όλες ίδιες στις διαστάσεις ορθογωνικού 

τύπου. Οι διαστάσεις τους περιγράφονται παρακάτω: 

Διαστάσεις Δεξαμενής (2 ορθογωνικού σχήματος)  Μέγεθος 

Μήκος (m) 6,00  

Πλάτος m 3,00  

Εμβαδόν (m2) 18 

Μέσο Βάθος (m) 1.3  

Όγκος (m3) 23,4  

Σύνολο χωρητικότητας  (m3) 187,2 

Πίνακας 12. Διαστάσεις μικρών κολυμβητικών δεξαμενών. 

 

Οι κολυμβητικές δεξαμενές λειτουργούν με γλυκό νερό. Έχουν ανεξάρτητο compact 

σύστημα καθαρισμού και ανακυκλοφορίας του νερού.  

Ο συνολικός όγκος όλων των μικρών (private) κολυμβητικών δεξαμενών 

υπολογίζεται σε 59m3. 

Επίσης όπως οι κοινόχρηστες κολυμβητικές δεξαμενές, στο τέλος της περιόδου, η 

εκκένωσή τους είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, με σταδιακή άντληση των υδάτων 

τους (σε 5 ημέρες/ήτοι ≈38m3/ημέρα) στο αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. 

Σκοπέλου. 

Οι απώλειες του νερού από την εξάτμιση όλων των κολυμβητικών δεξαμενών του 

ξενοδοχείου υπολογίζονται ως εξής: 
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Η μέση εξάτμιση είναι περί τα 4 l/m2 ή 0,5kg/h/m2. Ήτοι σε συνολική επιφάνεια 

347,7m2 χάνουμε κάθε μέρα περίπου 1,4m3. Επίσης λόγω των λουομένων, 

απωλειών χρήσης, κτλ υπολογίζουμε επίσης πρόσθετη απαίτηση επαναπλήρωσης 

0,5% του συνολικού όγκου κάθε μήνα ή 0,017% ημερήσια.  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ: (0,41+9,8) ≈ 10,21 m3/εβδομάδα. 

 

6.3.2 Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυο υποδομών 

Το γήπεδο συνδέεται με την Επαρχιακή Σκοπέλου-Λουτρακίου-Γλώσσας μέσω 

αγροτικής οδού. Η απόστασή που διανύεις από την είσοδο του ξενοδοχείου, μέχρι 

την διασταύρωση με την Ε.Ο. είναι περίπου 100m., ενώ η διασταύρωση απέχει πολύ 

κοντά από το λιμάνι της Σκοπέλου και συγκεκριμένα περίπου 1.300m. Στο 

παράρτημα 16 επισυνάπτεται βεβαίωση για τον χαρακτηρισμό και το πλάτος της 

οδού. 

Το ξενοδοχείο συνδέεται με όλα τα συνήθη κοινωφελή δίκτυα, όπως ρεύματος, 

τηλεφώνου, ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 

6.3.3 Χώροι στάθμευσης. 

Το ξενοδοχείο καλύπτει σε μεγάλο βαθμό θέσεις στάθμευσης, που δυνητικά 

χρειάζονται για την κάλυψη των  αναγκών των ενοικιαστών ή του προσωπικού. 

Διαθέτει εντός του ξενοδοχείου πολλές θέσεις στάθμευσης που ξεπερνούν τον 

αριθμό των 30. Περίπου 10 θέσεις υπάρχουν στην είσοδο του κτιρίου υποδοχής. 

Άλλες 25 περίπου θέσεις καλύπτονται σε έκταση εντός του γηπέδου που έχει 

διαμορφωθεί για τον σκοπό ετούτο σε τμήμα του γηπέδου πίσω από τα κτίρια. 

 

6.3.4 Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων. 

Για το έργο έχει γίνει περιγραφή των Η/Μ στην ενότητα 6.3.1. Δεν θα απαιτηθεί κάτι 

περεταίρω από το γεγονός ότι δεν είναι βιομηχανικό ή βιοτεχνικό έργο ή να 

σχετίζεται με κάποιου είδους παραγωγική διαδικασία.  

 

6.3.5 Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που 

καταλαμβάνεται, καθώς και κατανομή της κατάληψης ανά 

επιμέρους έργο ή χρήση. 

Σύμφωνα με το σχέδιο Τοπογραφικό Διάγραμμα-Διάγραμμα κάλυψης με κωδικού 

σχεδίου Δ1, που επισυνάπτεται στο παράρτημα 15, το εμβαδό του γηπέδου είναι 

19.453,66 m2 
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Οι Όροι Δόμησης είναι σύμφωνα με το (Π.Δ. 24-005-1985-ΦΕΚ/Δ/31-05-1985 & Ν. 

3212-ΦΕΚ308/Α/31-12-2003 & Εντός δικτύου NATURA 2000 (N. 3937-ΦΕΚ 60Α/31-

03-2011). 

Όροι Δόμησης Τιμή 

Αρτιότητα 4.000m2 

Συντελεστής κάλυψης 20% 

Συντελεστής δόμησης 0.20 

Εξώστες, Η/Χ 40% 

Μέγιστο επιτρ. ύψος 7,50m 

Πλάγιες αποστάσεις 15,00m 

Πίνακας 13. Όροι δόμησης  

Η πραγματοποιούμενη κάλυψη είναι: 

Περιγραφή Εμβαδό (m2) 

Κεντρικό κτίριο 510,71 

Κτίριο τύπος Β 260,91 

Κτίριο τύπος Γ 254,64 

Κτίριο τύπος Δ 559,23 

ΣΥΝΟΛΟ  1,585,49 

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ 

Κεντρικό κτίριο 83,51 

Κτίριο τύπος Β 137,97 

Κτίριο τύπος Γ 142,56 

ΣΥΝΟΛΟ 364,04 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 1.979,53 

Πίνακας 14. Πραγματοποιούμενη κάλυψη του ξενοδοχείου 

Η πραγματοποιούμενη Δόμηση είναι: 

Περιγραφή Εμβαδό (m2) 

Κεντρικό κτίριο 783,10 

Κτίριο τύπος Β 514,14 

Κτίριο τύπος Γ 512,09 

Κτίριο τύπος Δ 559,23 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ 2.368,56 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 17,49 

Πίνακας 15. Πραγματοποιούμενη δόμηση του ξενοδοχείου 
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6.4 Φάση κατασκευής 

Το ξενοδοχείο είναι υφιστάμενο 

 

6.5 Φάση λειτουργίας 

6.5.1 Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και της διαχείρισης του 

έργου συνολικά ή κατά τμήματα εφ’ όσον παρατηρούνται 

διαφοροποιήσεις. 

Η λειτουργία του έργου σχετίζεται άμεσα με υπηρεσίες τουρισμού. Η άφιξη των 

τουριστών στο νησί σηματοδοτούν την αρχή του κύκλου της δραστηριότητας του 

ξενοδοχείου. Παραλαμβάνονται και οδηγούνται στην υποδοχή του ξενοδοχείου όπου 

τους γνωστοποιούνται τα δωμάτιά τους. Εκτός της διαμονής στα προσωπικά τους 

δωμάτια, έχουν την δυνατότητα της πρόσβασης και της ψυχαγωγίας τους, στους 

κοινόχρηστους χώρους που περιλαμβάνουν: εστιατόριο για να γευματίσουν, 

επίσκεψη στην κολυμβητική δεξαμενή όπου μπορούν να παραμείνουν καθόλη την 

διάρκεια της ημέρας, αγορά καφέ snack ή ποτού από το pool bar στo οποία μπορούν 

να παραμείνουν και να ακούσουν μουσική. Στο κτίριο της υποδοχής μπορούν να 

παρακολουθήσουν τηλεόραση ή να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή με internet. Στο 

ξενοδοχείο λειτουργεί χώρος SPA όπου παρέχονται υπηρεσίες περιποίησης σώματος 

και προσώπου. Με την ολοκλήρωση των διανυκτερεύσεων επισκέπτονται την 

υποδοχή για το λεγόμενο check out, μετά από το οποίο ολοκληρώνουν την διαμονή 

τους στο ξενοδοχείο και αναχωρούν από αυτό.   

6.5.2 Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά την λειτουργία του 

έργου με εκτίμηση ποσοτήτων αιχμής και ετήσιας περιόδου. 

Ενέργεια 

Σύμφωνα με την κατανάλωση του ξενοδοχείου από την λειτουργία του, υπολογίζεται 

για το έτος 2018, ότι καταναλώθηκε ρεύμα 140.000KWh σε 5,5 μήνες εκ των 

οποίων οι 4,5 αφορούν λειτουργία και ένας μήνας προετοιμασίας ανοίγματος και 

εργασίες κλεισίματος της περιόδου. Η μέση μηνιαία κατανάλωση για 12μηνη 

λειτουργία είναι 11.667KWh, ενώ η πραγματική θα υπολογισθεί για 6 μήνες δηλαδή 

23334 KWh . 

Επίσης για την λειτουργία του καυστήρα για θέρμανση νερού σύμφωνα με στοιχεία 

της διοίκησης του ξενοδοχείου, για το έτος 2018 καταναλώθηκαν 8tnπετρελαίου και 

3tn πέλετ (pellet). 

Υδροδότηση 



HOLIDAYS Α.Ε. 
«Ξενοδοχείο ‘’SKOPELOS HOLIDAYS’’  δυναμικότητας  66 κλινών, 
κατηγορίας 5, στην θέση ‘’Γυφτόλακας’’ του Δήμου ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                   -38- 

 

Σύμφωνα με το ΠΔ 43 (ΦΕΚ 43/Α/7-3-2002), ‘’Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές 

αυτών’’, για ξενοδοχεία 5 () αστέρων, απαιτείται δυνατότητα υδροδότησης με 

ποσότητα ίση με 450l/κλίνη. Η ποσότητα αυτή είναι ικανή να καλύψει όλες τις 

ημερήσιες ανάγκες του ξενοδοχείου, όπως, υδροδότηση δικτύου ύδρευσης, πλήρωση 

κολυμβητικών δεξαμενών στην αρχή της περιόδου και από εξάτμιση στο ενδιάμεσο, 

πλυσίματα εξωτερικών χώρων, υδρευτικές ανάγκες προσωπικού και διερχομένων, 

κλπ. Συνολική ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα υδροδότησης 

450Χ66=29,70m3/ημέρα. 

Η συνολική μέγιστη ετήσια απαίτηση σε νερό υπολογίζεται ως εξής: 

 Η συνολική περίοδος λειτουργίας θα είναι 5 μήνες 

 Χωρίζουμε σε 3 χρονικά ζώνες πληρότητας την περίοδο λειτουργίας. 

 Σαράντα πέντε ημέρες (45) για την χαμηλής πληρότητας περίοδο, η οποία θα 

είναι στο 80% της δυναμικότητας του ξενοδοχείου. 

 Σαράντα πέντε ημέρες (45) για την μεσαίας πληρότητας περίοδο, η οποία θα 

είναι στο 90% της δυναμικότητας του ξενοδοχείου. 

 Εξήντα ημέρες (60) για την υψηλής πληρότητας περίοδο η οποία θα είναι στο 

95% της δυναμικότητας του ξενοδοχείου.  

 Υπολογίζουμε ως απαίτηση σε νερό ανά διανυκτέρευση την μέγιστη που είναι 

350l/κλίνη, ημέρα  

 Χαμηλή περίοδο Μεσαία περίοδο Υψηλή περίοδο ΣΥΝΟΛΟ 

Διανυκτερεύσεις 66*45*0,8 66*45*0,9 66*60*0,95 8.811 

Νερό-ετήσια (m3) 2.376*450 2.673*450 3.762*450 3.965 

Πίνακας 16. Μέγιστη ετήσια ποσότητα υδροδότησης του ξενοδοχείου  

Σύμφωνα με βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου (αρ. πρωτ. 924/2019) που 

επισυνάπτεται στο κεφ. 16 Παραρτήματα, βεβαιώνεται η δυνατότητα υδροδότησης 

του ξενοδοχείου (κωδικός παροχής 02/105-00). 

6.5.3 Εκροές υγρών αποβλήτων με εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών, καθώς και αναλυτική περιγραφή των τρόπων 

διαχείρισης και διάθεσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανά 

είδος αποβλήτων. Στις περιπτώσεις που υλοποιείται 

επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αποβλήτων, παρατίθενται 

τα απαιτούμενα στοιχεία με βάση την κ.υ.α. 145116/2011 (Β’ 

354) όπως ισχύει. 

Το ξενοδοχείο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου 

και δεν έχει ιδιωτικό σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.  
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Η ημερήσια ποσότητα των υγρών αποβλήτων υπολογίζεται σε 80% της ποσότητος 

υδροδότησης της μονάδας δηλαδή σε 29,70Χ0,8=23,76m3. Η ποσότητα που 

αποχετεύεται διαφέρει κατάντη από την ποσότητα υδροδότησης, λόγω του ότι 

χρησιμοποιείται ποσότητα για χρήσεις που δεν καταλήγουν στην αποχέτευση όπως 

πλήρωση νερού εξάτμισης κολυμβητικών δεξαμενών, πλύση εξωτερικών χώρων κλπ. 

Δεχόμαστε ότι καταλήγει στην αποχέτευση το 80% της υδροδότησης. Το ποσοστό 

του 80% είναι το νούμερο με το οποίο διαστασιολογούνται σύμφωνα με τον Νόμο, 

τα αποχετευτικά συστήματα στις μελέτες ΕΕΛ και αποχέτευσης οικισμών, πόλεων 

κλπ. Η ετήσια ποσότητα είναι 3.965Χ0,8=3.172m3. Στο τέλος της περιόδου το 

άδειασμα των κολυμβητικών δεξαμενών (348m3), γίνεται στο αποχετευτικό δίκτυο. 

Επομένως το σύνολο θα είναι 3.172+348=3.520m3. 

6.5.4 Εκροές στερεών αποβλήτων με εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών, κατάταξη κατά ΕΚΑ, καθώς και αναλυτική 

περιγραφή των τρόπων διαχείρισης και διάθεσης (εργασίες R και 

D) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανά είδος αποβλήτων. 

Οι εκροές στερεών αποβλήτων αφορούν Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), τα οποία 

παράγονται από τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από την διαμονή, 

εξυπηρέτηση και ψυχαγωγία των επισκεπτών. Οι δραστηριότητες έχουν να κάνουν 

με την παρασκευή των γευμάτων για την σίτιση των διαμενόντων, την κατανάλωση 

ποτών αναψυκτικών και προϊόντων από εσωτερικό mini market, το πλύσιμο των 

άσπρων ρούχων κλπ. Επίσης η λειτουργία του ξενοδοχείου απαιτεί προμήθεια 

προϊόντων και υλικών τα οποία παράγουν απόβλητα συσκευασιών.   

Η λειτουργία του ξενοδοχείου θα επιφέρει παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων 

που υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 0,9 – 1,1 Kg/ημέρα ανά διανυκτέρευση. Αν η 

μέση πυκνότητα είναι περίπου 180kg/m3, τότε ο όγκος ανά διανυκτέρευση θα είναι 

από 5kg-6kg περίπου. Η μέγιστη ετήσια ποσότητα λαμβάνεται από την ποσότητα που 

δηλώθηκε για το έτος 2018 στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Το ξενοδοχείο 

έχει κάνει εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο αποβλήτων και έχει υποβάλλει 

ηλεκτρονικά την ετήσια έκθεση για το 2018. Συγκεκριμένα για το 2018 η παραγωγή 

αποβλήτων ήταν 13.27tn, κωδικού κατά ΕΚΑ 20 03 01 (ανάμεικτα δημοτικά 

απόβλητα). Στο παράρτημα 16 επισυνάπτεται αποδεικτικό υποβολής έκθεσης 

αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2018. 

Οι κατηγορίες αποβλήτων που παράγονται κατά την λειτουργία του ξενοδοχείου και 

αφορούν Αστικά στερεά Απόβλητα σύμφωνα τους κωδικούς κατά ΕΚΑ κατατάσσονται 

στην κατηγορία 20, που περιγράφουν τα Δημοτικά Απόβλητα και αποτυπώνονται 

στον πίνακα 15. 
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Κωδικός 

ΕΚΑ 
Περιγραφή στερεού αποβλήτου 

Διαχείριση 

(R και D) 

20 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

 

20 01 Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)  

20 01 01 Χαρτιά και χαρτόνια R13 και D15 

20 01 02 γυαλιά R13 

20 01 08 
βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα κουζίνας και χώρων 

ενδιαίτησης 
D1 και D15 

20 01 10 ρούχα D15 

20 01 11 υφάσµατα D15 

20 01 25 βρώσιµα έλαια και λίπη R13 

20 01 28 

χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις 

αναφερόµενες στο σηµείο 20 01 27 (χρώµατα, µελάνες, 

κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες) 

D15 

20 01 30 
απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 01 

29 (απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες) 
 

20 01 32 
φάρµακα άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 01 31 

(κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες) 
D15 

20 01 34 

 µπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόµενα στο 

σηµείο 20 01 33 (µπαταρίες και συσσωρευτές που 

περιλαµβάνονται στα σηµεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 

και µεικτές µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν 

λόγω µπαταρίες) 

R13 

20 01 36 

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός 

άλλος από τον αναφερόµενο στα σηµεία 20 01 21 (σωλήνες 

φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο), 20 

01 23 (απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει 

χλωροφθοράνθρακες) και 20 01 35 (απορριπτόµενος 

ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον 

αναφερόµενο στα σηµεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει 

επικίνδυνα συστατικά στοιχεία) 

R13 

20 01 38 
ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο 20 01 

37 (ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες) 
 

20 01 39 πλαστικά R13 και D15 

20 01 40 µέταλλα R13 και D15 

20 01 99 άλλα µέρη µη προδιαγραφόµενα άλλως D15 

20 02 01 βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα D1 και D15 

20 02 03 άλλα µη βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα D15 

20 03 άλλα δηµοτικά απόβλητα D15 

20 03 01 ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα D15 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα R13 και D15 

Πίνακας 17. Κωδικοί κατά ΕΚΑ που παράγονται στον λιμένα Λουτρακίου. 

Για την ποιοτική ανάλυση των ΑΣΑ των ξενοδοχείων, δεν υπάρχουν δόκιμα στοιχεία. 

Για τους αναγκαίους υπολογισμούς θα ληφθεί ως ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ του 

ξενοδοχείου ίδια με την μέση ποιοτική σύσταση των αστικών αποβλήτων στην 
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Ελλάδα του αναθεωρημένου ΕΣΔΑ. Στον πίνακα 16 αποτυπώνεται η ποιοτική 

σύσταση των αστικών στερεών αποβλήτων του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδιασμού 

Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.). 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % Κ.Β. 

Βιοαπόβλητα 44,3 

Χαρτί  22,2 

Πλαστικά 13,9 

Μέταλλα 3,9 

Γυαλί 4,3 

Ξύλο  4,6 

Υπόλοιπα 6,8 

Σύνολο 100 

Πίνακας 18. Μέση ποιοτική σύσταση αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα (Ε.Σ.Δ.Α.-2015) 

Για υπολογισμένη ετήσια παραγωγή του ξενοδοχείου για το έτος 2018 όπως έχει 

υποβληθεί στο ΗΜΑ δηλαδή 13,27tn ΑΣΑ, θα έχουμε στον πίνακα 17 την ποιοτική 

τους ανάλυση. Επίσης στην 4η στήλη, υπολογίζονται οι ποσότητες, σύμφωνα με τους 

στόχους που έχουν τεθεί, για τις ποσότητες συλλογής για επαναχρησιμοποίηση-

ανακύκλωση-ανάκτηση, στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ).  

Ρεύμα αποβλήτων EKA %ΑΣΑ 
κ.β. 

(tn) 

Στόχοι  

% κ.β. 

2022 

(tn) 

Διάθεση  

ΧΥΤΑ (tn) 

Xαρτί 20 01 01 22,2 2,946 65 1,915 1,031 

Πλαστικά 20 01 39 13,9 1,845 65 1,199 646 

Μέταλλα 20 01 40 3,9 518 65 336 181 

Γυαλί 20 01 02 4,3 571 65 371 200 

ΑΗΗΕ  
20 01 35 
20 01 36 

1,75 232 65 151 81 

Βιοαπόβλητα (Οργανικά) 
20 01 08 
20 02 01 

44,3 5,879 40 2,351 3,527 

Ξύλο 
20 01 37 
20 01 38 

4,6 610 80 488 122 

Υπόλοιπα 20 03 01 5,05 670 0 0 670 

Σύνολο  100 13,270  6,812 6,458 

Πίνακας 19. Ποιοτική σύσταση αστικών αποβλήτων ξενοδοχείου  

Σύμφωνα με τον πίνακα 19 υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, 

ανακύκλωσης και ανάκτησης σημαντικών ποσοτήτων αστικών στερεών αποβλήτων 

τα οποία σε άλλη περίπτωση, επιβαρύνουν τον Χ.Υ.Τ.Α. του Δ. Σκοπέλου και τον 

οδηγούν σε πρόωρη πλήρωσή του και σπαταλούν φυσικούς πόρους. Eφόσον η 

διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του ξενοδοχείου επιτύχει τους στόχους 

του ΕΣΔΑ τότε ετήσια ποσότητα 6,8tn θα οδηγηθεί σε επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση, ή ανάκτηση και ποσότητα 6,5tn θα οδηγηθεί στον Χ.Υ.Τ.Α. 
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Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών στερεών 

Αποβλήτων του Δήμου Σκοπέλου (2016), προβλέπεται η χωριστή συλλογή 5 

ρευμάτων για πλαστικό, μέταλλα, χαρτί, γυαλί και βιοαπόβλητα (οργανικά). Από το 

2017 λειτουργεί το χωριστό σύστημα για τα γυαλιά και από τον χειμώνα του 2018 

λειτουργούν άλλα 2 ρεύματα. Ένα ρεύμα για τα χαρτιά και ένα ρεύμα για πλαστικά 

μέταλλα μαζί. Για τις ανάγκες του ξενοδοχείου θα πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι 

που θα χρησιμοποιούνται μόνο από το ξενοδοχείο και θα συλλέγονται από το 

Δημοτικό δίκτυο συλλογής του Δήμου Σκοπέλου.  

Επίσης, για τον Δήμο Σκοπέλου, προβλέπεται η λειτουργία ενός κεντρικού Πράσινου 

Σημείου στην Σκόπελο, όπου θα συγκεντρώνονται εκτός των χωριστών δικτύων 

συλλογής και άλλου είδους στερεά απόβλητα προς επαναχρησιμοποίηση ή 

ανακύκλωση όπως φάρμακα, cd, μελάνια εκτυπωτών κ.λπ. Η Διοίκηση του 

ξενοδοχείου, θα μπορεί να οργανώσει χωριστή συλλογή και άλλων κατηγοριών 

αποβλήτων εντός του ξενοδοχείου. Σε αυτές τις κατηγορίες, θα προστεθεί μετά από 

κάποια χρόνια και ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός που θα χρήζει αντικατάστασης 

όπως, ογκώδη (τραπέζια, καρέκλες, ξύλινα μέρη), Η/Μ (αντλίες, τμήματα δικτύου 

ύδρευσης, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, υπολογιστές, modem-router, ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός κλπ.). Θα είναι δυνατό μετά την κατασκευή και λειτουργία του Κεντρικού 

Πράσινου Σημείου, όποτε κριθεί απαραίτητο να προωθείται προς αυτό το συλλεγμένο 

προς ανακύκλωση ή επανάκτηση υλικό. 

6.5.5  Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα από τη 

λειτουργία του έργου με εκτίμηση των ποιοτικών και ποσοτικών 

χαρακτηριστικών τους εκφρασμένες σε μονάδες που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τις οριακές τιμές εκπομπής. Όπου είναι τεχνικά 

εφικτό και απαιτείται, η εκτίμηση εκπομπών στον αέρα διεξάγεται 

σε χρονικές κλίμακες που να επιτρέπουν τη σύγκριση με τα νέα 

ισχύοντα όρια εκπομπών, καθώς και το υπολογισμό των 

συγκεντρώσεων στις χρονικές περιόδους οριοθέτησής τους. 

Δεν υπάρχουν εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου, από την λειτουργία του 

έργου, με εξαίρεση, τα καύσιμα που καταναλώνονται, για τον λέβητα, για το 

πούλμαν του ξενοδοχείου που παραλαμβάνει τους πελάτες από τον χώρο της άφιξής 

τους (λιμάνι) και από την κατανάλωση καυσίμου του προσωπικού εφόσον 

χρησιμοποιούν προσωπικό μέσο μεταφορά για να πάνε στο ξενοδοχείο.  

Έμμεσες εκπομπές ρύπων και αερίων θερμοκηπίου έχουμε από την ηλεκτρική 

ενέργεια που καταναλώνεται για τις ανάγκες του ξενοδοχείου. Αυτές είναι: 
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CO2: από την καύση καυσίμων υλών για παραγωγή ενέργειας, που 

χρησιμοποιείται ως ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία του ξενοδοχείου.  

6.5.6 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τη λειτουργία του έργου. 

Ποσοτικοποιημένες ως προς την ένταση και την κατανομή 

συχνοτήτων, χρονικά κατανεμημένες σε αντιστοιχία με τις 

χρονικές περιόδους αναφοράς των σχετικών ορίων 

Κατά την λειτουργία του ξενοδοχείου ο θόρυβος προέρχεται από την αυξημένη 

δραστηριότητα μεταφοράς αγαθών, μετακίνησης επισκεπτών κλπ. Θόρυβο θα 

προκαλούν οι εξωτερικές μονάδες των μηχανημάτων κλιματισμού και οι απαγωγοί 

αερίων της κουζίνας. Επίσης στους χώρους εστίασης όπως και στον χώρο το pool bar 

θα υπάρχει θόρυβος από την μουσικής και τους θαμώνες των. 

Το στερεοφωνικό του bar της πισίνας είναι μικρής έντασης και λειτουργεί στον χώρο 

της πισίνας. Οι δυνατότητες του ως προς την έντασή του είναι περιορισμένες αλλά 

παρόλα αυτά θα μπορούσε να δημιουργεί πρόβλημα καθότι βρίσκεται σε εξωτερικό 

χώρο. Αυτό καθορίζεται από τον τρόπο χρήσης του, που όμως δεν δικαιολογεί 

υπερβολική χρήση της έντασης καθώς ο χώρος της πισίνας ως ψυχαγωγία, επιβάλει 

την διακριτική παρουσία της μουσικής. 

Ο εξαερισμός του εστιατορίου έχει προσωρινή χρήση, είναι μικρής έντασης και 

υφίσταται μόνο κατά την διάρκεια λειτουργίας του. Γενικά δεν έχει παρατηρηθεί το 

οποιοδήποτε πρόβλημα όχλησης είτε με πελάτες του ξενοδοχείου είτε με γείτονες. 

Δεν αναμένονται εκπομπές δονήσεων από την λειτουργία του έργου καθόσον δεν 

υπάρχει απαίτηση «βαρέως εξοπλισμού» για την λειτουργία των λιμενικών 

εγκαταστάσεων. 

6.5.7 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με αναφορά στην 

ισχύ και τις συχνότητες των εκπομπών. 

Δεν υπάρχουν εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

6.6 Παύση λειτουργίας-αποκατάσταση 

Δεν προβλέπεται παύση λειτουργίας και κατ΄ επέκταση αποκατάσταση. Το έργο 

λειτουργεί εποχιακά μέσα στο έτος αλλά διαχρονικά σε βάθος χρόνου.  
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6.6.1 Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας. 

6.6.2 Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού και 

υλικών και τρόποι διάθεσής τους (διαδικασίες, χρονοδιάγραμμα). 

6.6.3 Αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης του έργου ή της 

δραστηριότητας και νέα χρήση του χώρου. 

6.7 Έκτατες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Έκτατες συνθήκες για το ξενοδοχείο θα μπορούσε να είναι η διακοπή ρεύματος με 

συνέπεια την αδυναμία λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού.  

Εκτός της διακοπής της ηλεκτροδότησης σημαντικός κίνδυνος που δεν αφορά το 

είδος του έργου, έχει να κάνει με τον κίνδυνο πυρκαγιάς είτε από αιτία που 

οφείλεται στην λειτουργία του ξενοδοχείου είτε από αιτία εξωγενείς προέλευσης από 

την λειτουργία του ξενοδοχείου. Η θέση του έργου, είναι όμορη σε καλλιεργημένες 

εκτάσεις. Να σημειωθεί ότι η δασοκάλυψη τη νήσου Σκοπέλου σε μεγάλο ποσοστό 

είναι από χαλέπιο πεύκη (Pinus haepensis) και αείφυλλα πλατύφυλλα και καθιστά 

την περιοχή εξαιρετικά επικίνδυνη στην περίπτωση πυρκαγιάς. Το συγκεκριμένο 

είδος δένδρου, λόγω του ρετσινού που περιέχει και της ποσότητας ξερικής ύλης που 

συσσωρεύεται στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους, είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Αν 

και η θέση του ξενοδοχείου απέχει από τα δάση εντούτοις είναι σε θέση με 

ελλαιοκαλλιέργεις στις οποίες μπορεί να επεκταθεί η πυρκαγιά από τα δάση. Η 

ύπαρξη του δικτύου ύδρευσης και η σημαντική χωρητικότητα των κολυμβητικών  

δεξαμενών (≈348m3), θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική βοήθεια για την 

κατάσβεση πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα λόγω των ισχυρών αντλητικών συστημάτων 

ανακυκλοφορίας του νερού, με επιπλέον εξοπλισμό μικρού οικονομικού κόστους, θα 

ήταν δυνατή η λειτουργία τους για την χρήση του νερού της κολυμβητικής 

δεξαμενής είτε για πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων είτε για την απευθείας 

κατάσβεση της πυρκαγιάς, σε σχετικά κοντινή απόσταση από τα όρια του γηπέδου.       

6.8 Σε περίπτωση έργου ή δραστηριότητας που η κατασκευή του 

επηρεάζει την κοίτη (στενή ή ευρεία) υδατορέματος, παρατίθενται 

πρόταση οριοθέτησης του υδατορέματος με βάση τα στοιχεία του 

φακέλου οριοθέτησης, ενώ σε περίπτωση που το 

έργο/δραστηριότητα περιλαμβάνει και διευθέτηση τμήματος, αυτή 

περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο. Εξαιρούνται έργα που 

διασχίζουν εγκάρσια το υδατόρεμα. 

Το έργο δεν επηρεάζει κοίτη υδατορέματος. 
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7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

7.1 Παρουσίαση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν 

ως προς τη θέση, το μέγεθος και την κλίμακα, το σχεδιασμό, την 

τεχνολογία, την παραγωγική διαδικασία καθώς και την διαδικασία 

κατασκευής του έργου. Περιλαμβάνεται και η μηδενική λύση (μη-

υλοποίηση προτεινόμενου έργου), με αναφορά στις συνέπειες που 

θα έχει σε επηρεαζόμενα έργα, καθώς και σε άλλα στοιχεία του 

ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. 

Το έργο είναι υφιστάμενο και εξετάζεται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την 

λειτουργία του.   
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8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1 Περιοχή μελέτης 

8.1.1 Για γραμμικά έργα ή δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1, 1 km 

από τον άξονά τους για περιοχές εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίου 

πόλης ή 500 m αντίστοιχα για περιοχές εντός οικισμών ή σχεδίου 

πόλης. 

8.1.2 Για σημειακά και εμβαδικά έργα ή δραστηριότητες υποκατηγορίας 

Α1, 2 km από τα όρια του γηπέδου ή του χώρου κατάληψης για 

περιοχές εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης ή 1 km αντίστοιχα 

για περιοχές εντός ορίων οικισμών ή σχεδίου πόλης. 

8.1.3 Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2, οι παραπάνω 

ελάχιστες ακτίνες συντέμνονται στο μισό.  

Το έργο είναι κατηγορίας Α2. Η περιγραφή θα αφορά περιοχή μελέτης σε απόσταση 

1Km από το κέντρο του γηπέδου.   

8.1.4 Αν το έργο ή η δραστηριότητα αναπτύσσεται εν όλω ή εν μέρει 

εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, τότε ως περιοχή μελέτης 

ορίζεται ολόκληρη η προστατευόμενη περιοχή μόνο όσον αφορά 

στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντός για τα οποία 

χαρακτηρίστηκε η περιοχή αυτή.  

Το έργο αναπτύσσεται εντός περιοχής δικτύου Natura 2000. 

8.1.5 Εάν εκτός της περιοχής μελέτης που προκύπτει κατά τα παραπάνω, 

εντοπίζεται στα κατάντη του έργου ή της δραστηριότητας 

υγροτοπική προστατευόμενη περιοχή, γίνεται αναφορά και 

αιτιολογείται αν αναμένονται επιπτώσεις. Στην περίπτωση 

καταφατικής απάντησης η εν λόγω περιοχή περιλαμβάνεται στην 

περιοχή μελέτης.  

Δεν εντοπίζεται στα κατάντη του έργου υγροτοπική προστατευόμενη περιοχή. 
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8.1.6 Κατά ανάλογο τρόπο, για περιοχή του δικτύου Natura 2000 εκτός 

και πλησίον της περιοχής μελέτης του έργου ή της 

δραστηριότητας, γίνεται αναφορά και αιτιολογείται αν 

αναμένονται επιπτώσεις. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, η 

εν λόγω περιοχή περιλαμβάνεται στην περιοχή μελέτης μόνο για 

τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος για τα οποία 

χαρακτηρίστηκε η περιοχή. 

Το έργο σε κάθε περίπτωση αναπτύσσεται εντός περιοχής δικτύου Natura 2000. 

 

8.2 Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Στην Σκόπελο λειτουργεί μετεωρολογικός σταθμός της ΕΜΥ από τον οποίο θα 

αντλήσουμε τα στοιχεία μας για την περιγραφή των μετεωρολογικών και 

κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής. Οι συντεταγμένες του σταθμού είναι 23ο 

44’ 00’’ και 39ο 07΄00΄΄ γεωγραφικού μήκους και πλάτους αντίστοιχα. Το υψόμετρο 

του σταθμού είναι 11μ.  

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται τα στοιχεία της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας και της 

μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης εξαγόμενα από τα έτη 1956-2001.  

ΜΗΝΕΣ 
Μέσο ύψος 

Βροχώπτ.(mm) 

Μέση Θερμο- 

κρασία (Co) 

Συντελεστής 

LANG 

Χαρακτηρισμός 

κατά GRACANIN 

Ιανουάριος 149,9 8,6 17,43 Υπέρυγρο 

Φεβρουάριος 99,7 9,3 10,72 Υγρό 

Μάρτιος 81,8 10,9 7,50 Ύφυγρο 

Απρίλιος 37,5 14,6 2,57 Ξηρό 

Μάιος 38,1 19,2 1,986 Υπέρξηρο 

Ιούνιος 25,0 23,7 10,55 Υπέρξηρο 

Ιούλιος 21,1 25,7 0,82 Υπέρξηρο 

Αύγουστος 27,3 25,3 1,08 Υπέρξηρο 

Σεπτέμβριος 53,5 21,8 2,45 Ξηρό 

Οκτώβριος 93,5 17,5 5,34 Ύφυγρο 

Νοέμβριος 95,9 13,8 6,95 Ύφυγρο 

Δεκέμβριος 128,3 10,7 11,99 Υπέρυγρο 

 Σύνολο: 851,6 Μ.Ο.: 16,56 4,28 ΥΠΟΞΗΡΟ 

Πίνακας 20. Μέση μηνιαία θερμοκρασία, μέσο μηνιαίο ύψος βροχόπτωσης, συντελεστής 
LANG και χαρακτηρισμός κατά GRACANIN για την περιοχή της Σκοπέλου. 

Βάσει των πιο παραπάνω στοιχείων του πίνακα 18, συμπεραίνουμε ότι η Σκόπελος 

ανήκει στον έντονο μεσογειακό τύπο βιοκλίματος. Πολύ μακρά ξηρά εαρινή περίοδος 

και μικρότερη αλλά πολύ υγρή χειμερινή περίοδος. Θερμότεροι και ξηρότεροι μήνες 



HOLIDAYS Α.Ε. 
«Ξενοδοχείο ‘’SKOPELOS HOLIDAYS’’  δυναμικότητας  66 κλινών, 
κατηγορίας 5, στην θέση ‘’Γυφτόλακας’’ του Δήμου ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                  -48- 

 

ο Ιούλιος με τον Αύγουστο ενώ ψυχρότεροι και με τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις ο 

Δεκέμβριος ο Ιανουάριος, και ο Φεβρουάριος. 

Με βάση αυτά τα μετεωρολογικά δεδομένα σχηματοποιήθηκε και το διάγραμμα κατά 

Gansen-Bagnalis από το οποίο μπορούμε να ορίσουμε τον αριθμό των βιολογικά 

ξηρών ημερών. Υπό το πρίσμα αυτής της εκδοχής ξηρός είναι ένας μήνας του οποίου 

η συνολική βροχόπτωση είναι κάτω από το διπλάσιο της μέσης θερμοκρασίας του. 

Την ίδια παραδοχή δέχεται και η επιτροπή UNESCO-FAO. Στην περίπτωση της 

Σκοπέλου η ξηρά περίοδος ξεκινάει μέσα Μαΐου έως αρχές προς μέσα Σεπτεμβρίου. 

Περίπου 115 ημέρες (Διάγραμμα 1). 

Όσον αφορά άλλα μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής παρουσιάζονται ελάχιστοι 

μερικοί παγετοί, πολύ μικρή συχνότητα πτώσης χαλαζιού (4ημ./έτος) ενώ η πτώση 

χιονιού είναι σπάνια περίπου 3,7 ημ./έτος, με μεγαλύτερη συχνότητα στις ορεινές 

περιοχές του νησιού. Σπάνια είναι η ομίχλη και η πάχνη ενώ δροσιά παρουσιάζεται 

καθόλη την διάρκεια του έτους. Η σχετική υγρασία είναι αυξημένη στο 75%, και η 

ηλιοφάνεια φτάνει τις 2000 ώρες/έτος. 

Οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή είναι οι Βόρειοι, Βορειοανατολικοί, 

Βορειοδυτικοί και λιγότερο οι Νότιοι και Νοτιοδυτικοί. Η ένταση των ανέμων είναι 

συνήθως μέση ως ισχυρή.  

Οι άνεμοι στην περιοχή παρουσιάζονται στο παρακάτω Ροδοδιάγραμμα ποσοστώσεων 

ανέμων. Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα η συχνότητα των ανέμων έχει ως 

εξής:  

 Βόρειοι άνεμοι παρατηρούνται σε συχνότητα 21,49% 

 Βορειοανατολικοί άνεμοι παρατηρούνται σε συχνότητα 13,352% 

 Ανατολικοί άνεμοι παρατηρούνται σε συχνότητα 0,925% 

 Νοτιοανατολικοί άνεμοι παρατηρούνται σε συχνότητα 1,739% 

 Νότιοι άνεμοι παρατηρούνται σε συχνότητα 5,205% 

 Νοτιοδυτικοί άνεμοι παρατηρούνται σε συχνότητα 2,567% 

 Δυτικοί άνεμοι παρατηρούνται σε συχνότητα 0,691% 

 Βορειοδυτικοί άνεμοι παρατηρούνται σε συχνότητα 4,971% 

 Νηνεμία παρατηρείται σε συχνότητα 49,257% 
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Διάγραμμα 1. Ομβροθερμικό διάγραμμα κατά GANSEN-BAGNALIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 2. Ροδοδιάγραμμα ανέμων για την περιοχή της Σκοπέλου 

 

8.3 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Η νήσος Σκόπελος ανήκει στο συγκρότημα των βορείων Σποράδων, εντοπίζεται 

ανατολικά της χερσονήσου της Μαγνησίας και νοτιοανατολικά της Σκιάθου. 

Χωρίζεται από τη Σκιάθο από τον δίαυλο της Σκοπέλου εύρους τεσσάρων μιλίων.  
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Είναι η μεγαλύτερη νήσος των Β. Σποράδων, με έκταση 96 km2 και μήκος ακτών 67 

km. Το σχήμα της είναι ακανόνιστο επίμηκες, με μέγιστο μήκος 19 km σε διεύθυνση 

ΒΔ – ΝΑ (ακρωτήριο Γουρούνι – ακρωτήριο Στάφυλος).  

Η νήσος Σκόπελος παρουσιάζει έντονο κατακόρυφο διαμελισμό. Η ψηλότερη κορυφή 

είναι το όρος Δέλφι (680 m) στο κεντρικό της τμήμα και το Παλούκι (566 m) στο 

νοτιοανατολικό. Το έδαφος της Σκοπέλου χαρακτηρίζεται γενικά, ημιορεινό – ορεινό 

με έντονο ανάγλυφο. Οι βόρειες ακτές είναι βραχώδεις και απόκρημνες, ενώ οι 

νότιες πιο ομαλές με πολλούς προσβάσιμους όρμους. 

Στο νοτιοανατολικό τμήμα της νήσου αναπτύσσεται στενή κοιλάδα μήκους τεσσάρων 

περίπου χιλιομέτρων, με διεύθυνση περίπου Β – Ν (όρμος Σκοπέλου – όρμος 

Στάφυλου), η οποία χωρίζει το ορεινό νοτιοανατολικό τμήμα (υψόμ. 566m) από το 

κεντρικό ορεινό (υψόμ. 430 και 376m). Το έργο λαμβάνει χώρα στην στενή αυτή 

κοιλάδα στην περιοχή του Σταφύλου, επί της Ε.Ο. Σκοπέλου Γλώσσας, σε απόσταση 

περίπου 2χλμ. από το λιμάνι της Σκοπέλου προς τον Στάφυλο.  

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε υψόμετρο 75 μ. Η περιοχή άμεσης επιρροής του 

ξενοδοχείου είναι πεδινή. Νοτιοδυτικά του ξενοδοχείου υπάρχει λόφος με την 

ονομασία Ψαλίδι υψομέτρου 258 μ. Ανατολικά του ξενοδοχείου υψώνεται η 

βουνοκορφή του Μπερντάνη Σύρραχο με υψόμετρο 384 μ. και από πίσω της η 

υψηλότερη του ΝΑ τμήματος του νησιού το Παλούκι με 566m. υψόμετρο. Από την 

βουνοπλαγιά του Μπερντάνη Σύρραχο ξεκινούν και 2 περιοδικά υδρόμορφα ρέματα 

το ρέμα Τριπόχτη και το ρέμα Κονάρη. Το ξενοδοχείο ανήκει στην λεκάνη 

αποστράγγισης του όρμου της Σκοπέλου. Η λεκάνη απορροής του όρμου της 

Σκοπέλου, εκβάλλει στην παραλία του οικισμού της Σκοπέλου μέσω του κυρίου 

χειμάρρου της πόλης της Σκοπέλου και αποτελεί την μεγαλύτερη λεκάνη απορροής 

του νησιού, με συνολική επιφάνεια 17,886 km2, μέση κλίση 0,35% και μέσο 

υψόμετρο λεκάνης 152,01m. 

Το υδρογραφικό δίκτυο διαφοροποιείται ανάλογα με τους γεωλογικούς σχηματισμούς 

στους οποίους αναπτύσσεται και τις τεκτονικές γραμμές. Στους ασβεστολιθικούς 

σχηματισμούς η διάβρωση είναι γραμμική και έντονη. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι 

επιφανειακή και το υδρογραφικό δίκτυο έχει κλάδους πρώτης, δεύτερης και τρίτης 

τάξης. Οι χείμαρροι είναι συνήθως μικρής διαδρομής και εποχιακής λειτουργίας. 
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8.3.1 Καταγράφεται το συνολικό τοπίο αναφοράς και οι επιμέρους 

ενότητές του.  

8.3.2 Αναφέρονται εκτάσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

του Τοπίου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3827/2010 (Α’ 30).  

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά για την περιοχή της Σκοπέλου, που να την 

συσχετίζει με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του τοπίου, σε κάποιο πλαίσιο σχεδιασμού 

όπως το Γενικό Πολεοδομικό Πλαίσιο ή το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού.  

Με τις γενικές αρχές του χαρακτηρισμού Τοπίων, σύμφωνα με την «Κύρωση της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο» (ή Σύμβαση της Φλωρεντίας-Ν. 3827/2010, 

ΦΕΚ 30/Α/2010), το τοπίο αποτελεί αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των φυσικών 

και ανθρώπινων παραγόντων. Εμπλουτίζει την έννοια και το χαρακτήρα του τοπίου 

και διευρύνει με σαφήνεια την κλίμακά του, από το σημειακό και το τοπικό, ως το 

χωροταξικό επίπεδο. Αναφέρεται σε φυσικές, αστικές ή περιαστικές περιοχές, στη 

στεριά ή στη θάλασσα. Δεν αφορά μόνο αξιόλογα τοπία, αλλά επίσης καθημερινά 

τοπία και υποβαθμισμένες περιοχές. Το τοπίο γίνεται αντικείμενο αναγνώρισης και 

διαχείρισης ανεξάρτητα από την εξαιρετική αξία του. Σε αυτή τη νέα, πιο 

ολοκληρωμένη θεώρηση το τοπίο ορίζεται ως η περιοχή, όπως αυτή γίνεται 

αντιληπτή σε συλλογικό επίπεδο, της οποίας ο χαρακτήρας είναι αποτέλεσμα της 

δράσης και διαντίδρασης των φυσικών ή/και ανθρωπογενών παραγόντων. Για πρώτη 

φορά τίθεται ως στόχος η ένταξη του τοπίου στην πολεοδομική και χωροταξική 

κλίμακα και σε όλες τις τομεακές πολιτικές (περιβαλλοντικές, αγροτικές, δασικές, 

κοινωνικές, οικονομικές) με άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στο τοπίο. 

Η ευρύτερη περιοχή του Σταφύλου και της Σκοπέλου, παρουσιάζει ξεχωριστή 

ενότητα ως όρια σε σχέση με το υπόλοιπο νησί και η μορφολογία του είναι 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των φυσικών και ανθρώπινων παραγόντων. 

Παρόλα αυτά και στα υπόλοιπα τμήματα του νησιού (Αγνώντας, Πάνορμος, Ν. Κλήμα 

και Γλώσσα) υπάρχει ομοιότητα αναμεταξύ τους. Τα νησιά έχουν σε επίπεδο τοπίου 

σημαντική ποικιλομορφία, όπου σε εξαιρετικά μικρή αξονική απόσταση, συνδυάζουν 

μοναδικά αυθεντικά και ακραία φυσικά χαρακτηριστικά όπως, θάλασσα, αυθεντική 

ανεπηρέαστη ακτογραμμή με παραλίες, γεωργικές καλλιέργειες, δασοσκεπή βουνά 

και κλιμακούμενη υψομετρική διαφορά ασθενών και μέτρων κλίσεων. 
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8.3.3 Εντοπίζονται ενδεχόμενες τοπιολογικές εξάρσεις που 

συσχετίζονται με το έργο ή τη δραστηριότητα.  

Δεν υπάρχουν τοπιολογικές εξάρσεις που συσχετίζονται με το έργο. 

8.3.4 Αναφέρονται στοιχεία της σημαντικότητας και της τρωτότητας του 

τοπίου. 

Κάθε ανθρωπογενής μελλοντική παρέμβαση που επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής ενδέχεται να επηρεάσει στοιχεία της σημαντικότητας του. Αλλαγές στο 

σημερινό Νομικό καθεστώς Προστασίας της δασικής Νομοθεσίας (εξαίρεση ο Ν. 

4280/2014 η εφαρμογή του τοπίου εγκυμονεί πολλούς κινδύνους στην αλλοίωση 

του τοπίου με την παρέμβαση στα δάση), της Νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας 

κ.α. καθιστούν τρωτά τα σημαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το τοπίο της 

περιοχής.  
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8.4 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, Φύλλο Σκόπελος (Χαρτογράφηση από Δ. 

Ματαράγκα 1987 – 89, έκδοση ΙΓΜΕ 1995), στη γεωλογική δομή της ομώνυμης 

νήσου, συμμετέχουν τρεις τεκτονικές ενότητες: 

  Η ενότητα της Πελαγονικής ζώνης  

  Η ενότητα Γλώσσας (βόρειο τμήμα Σκοπέλου) και  

  Η ενότητα Παλούκι (νοτιοανατολικό τμήμα), 

ενώ μικρό τμήμα του νησιού καλύπτεται από αποθέσεις του Τεταρτογενούς.  

Η θέση του έργου ανήκει στις αποθέσεις του Τεταρτογενούς.  

Οι τεταρτογενείς αποθέσεις, αποτελούμενες από πλευρικά κορήματα και αλλούβια, 

εμφανίζονται στην επιμήκη κοιλάδα της Σκοπέλου, από τον ομώνυμο όρμο στα 

βόρεια μέχρι τον Στάφυλο στα νότια. Σημαντική επίσης εμφάνιση έχουμε στην 

περιοχή του Νέου Κλήματος, κατά μήκος της κοίτης του χειμάρρου Βαθύρρεμα.  

Πρόκειται για μέτριας περατότητας σχηματισμούς, με έντονη ανισοτροπία τόσο κατά 

την οριζόντιο, όσο και κατά την κατακόρυφο διάσταση. Τροφοδοτούνται μέσω της 

απευθείας κατείσδυσης του νερού των βροχοπτώσεων και μέσω διηθήσεων των 

επιφανειακών απορροών. Στην περιοχή της Σκοπέλου και κυρίως στις νότιες 

παρυφές της οικιστικής ζώνης η φρεάτιος υδροφορία έχει υποστεί εκμετάλλευση με 

πηγάδια. Σήμερα λειτουργεί μικρός αριθμός απ’ αυτά, ενώ τα υπόγεια νερά έχουν 

υποστεί αγνώστου μεγέθους ποιοτική υποβάθμιση (όχι μεγάλης έντασης), λόγω 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (κυρίως αστικά λύματα και λιγότερο λιπάσματα 

κ.α.). Δεν έχουν επηρεασθεί σημαντικά από υφαλμύρινση, καθώς κατά μήκος της 

παραλιακής ζώνης της πόλης της Σκοπέλου αναπτύσσεται ένα στρώμα από 

λεπτομερές υλικό που εμποδίζει τη διείσδυση της θάλασσας.  

Οι εδαφικοί σχηματισμοί που υπάρχουν στην περιοχή του έργου καλύπτονται 

επιφανειακά από τεταρτογενείς Αλλουβιακές αποθέσεις: ανοικτότεφρα μέχρι 

καστανότεφρα, αργιλοαμμώδη υλικά με μεγάλο ποσοστό χαλίκων και κροκαλών στις 

μικρές πεδινές περιοχές και στις κοίτες των χειμάρρων. Δυτικά της περιοχής του 

ξενοδοχείο παρατηρείται φλύσχης και ανατολικά Ασβεστόλιθοι της ενότητας Παλούκι 

στην οποία περιλαμβάνεται και η βουνοκορφή του Μπερντάνη Σύρραχο. 

Όλοι οι σχηματισμοί που δομούν την ευρύτερη περιοχή εκτός του φλύσχη είναι 

υδατοπερατοί ενώ η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή όπως 

παρατηρείται από υδρευτικές γεωτρήσεις που λειτουργούν βρίσκεται γύρω στα 50m. 
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Τεκτονικά χαρακτηριστικά. Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται οι 

γεωτεκτονικές ζώνες στην Ελλάδα όπου η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στη VIII 

την Πελαγονική Ζ. 

Χάρτης 3. Χάρτης των Γεωτεκτονικών ζωνών της Ελλάδος: Η θέση του έργου ανήκει στην VIΙΙ 
ζώνη της Πελαγονικής ΙΓΜΕ (Τομέας Γεωλογικών και Κοιτασμολογικών Ερευνών) Γεωλογικός 

χάρτης Ελλάδας-1983  

Τεκτονική. Η Σκόπελος είναι γενικά ορεινό νησί και παρουσιάζει έντονο 

κατακόρυφο διαμελισμό. Το ανάγλυφο του νησιού είναι γενικά απόκρημνο και 

βραχώδες με λίγες μόνο επίπεδες ομαλές επιφάνειες σημαντικής έκτασης που 

αναπτύσσονται στο ανατολικό κυρίως τμήμα του νησιού. Οριζόντιος διαμελισμός δεν 

είναι ιδιαίτερα έντονος παρουσιάζει όμως ενδιαφέρον εξαιτίας των λίγων αλλά 

σημαντικών όρμων που σχηματίζονται κυρίως στο ανατολικό και κεντρικό τμήμα. 

Τρεις παράγοντες κυρίως έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

τεκτονικής δομής της Σκοπέλου: 
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1. Οι λιθολογικοί σχηματισμοί που συμμετέχουν στην επιφανειακή δομή 

της περιοχής και οι μεταξύ τους εναλλαγές. 

2. Οι ενδογεννετικές διεργασίες που έδρασαν κατά τις διάφορες 

γεωλογικές εποχές πάνω στους σχηματισμούς (παραμόρφωση, 

ηφαιστειότητα) και 

3. Οι εξωγεννετικές διεργασίες που δίνουν και την πιο πρόσφατη μορφή 

στο ανάγλυφο (διάβρωση, αποσάθρωση, απόπλυση, απόθεση). 

Βάσει των πιο πάνω στο νησί διακρίνονται τρεις βασικές γεωτεκτονικές ενότητες:  

 οι ορεινές μάζες των συμπαγών και σκληρών πετρωμάτων (ασβεστόλιθοι 

Κρητιδικού-Τριαδικού) 

 οι λοφώδεις περιοχές των σχιστόλιθων του Α. Παλαιοζωικού και του 

Κρητιδικού φλύσχη. 

 οι ελάχιστες πεδινές εκτάσεις του φλύσχη και των ολοκαινικών σχηματισμών. 

Σεισμικότητα. Η Ελλάδα είναι από τι χώρες που παρουσιάζουν έντονη σεισμική 

επικινδυνότητα. Η σεισμική δραστηριότητα στην χώρα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις 

από μέρος σε μέρος όσον αφορά την ένταση και την συχνότητα των σεισμών αλλά η 

παρουσία της είναι σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας. Ο παρακάτω χάρτης μας 

δείχνει το ιστορικό των σεισμικών δραστηριοτήτων στην χώρα μας όπου με κόκκινες 

κουκίδες αποτυπώνονται οι σεισμοί που έχουν παρατηρηθεί.  
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Χάρτης 4. Χάρτης σεισμικότητας Ελλάδος, 1964-1995, Μ>4 (Πηγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Τμήμα Γεωλογίας) 

 

Στον πίνακα 19, παραθέτονται οι ισχυροί σεισμοί που εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη 

περιοχή των Βορείων Σποράδων για την περίοδο από το 550 π.Χ. ως το 1986 μ.Χ. 

Στις τέσσερις πρώτες στήλες δίνεται η ημερομηνία, ο χρόνος γένεσης κι οι 

γεωγραφικές συντεταγμένες κάθε σεισμού. Στην πέμπτη στήλη, δίνεται το εστιακό 

βάθος (σε Km). Το σύμβολο n σε αυτή τη στήλη δηλώνει ότι ο σεισμός είναι 

επιφανειακός, δηλαδή έχει βάθος μικρότερο των 60 Km με πιθανότερη τιμή περίπου 

10 Km. Στις δύο τελευταίες στήλες δίνονται αντίστοιχα το μέγεθος κι η 

μακροσεισμική ένταση κάθε σεισμού.  

Ημερομηνία 
Χρόνος 
Γένεσης 

φ°Ν Λ°Ε h (km) Μ Ι 

21 Μαρτίου 1674  39,2  23,5  n  6,0  VI Σκιάθος  

3 Οκτωβρίου 1868 23:30  39,2  23,4  n  6,2  VIII Σκιάθος  

9 Μαρτίου 1965 17:57:54  39,2  23,8  18  6,1  ΙΧ Πατητήρι  

Πίνακας 21. Ισχυροί σεισμοί (Μ > = 6,0) στην περιοχή των Βορ. Σποράδων. 

Για το σεισμό της 9ης Μαρτίου του 1965 που έγινε στον οικισμό Πατητήρι της 

Αλοννήσου αναφέρονται τα παρακάτω: "Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές βλάβες στην 

Αλόννησο και τη Σκόπελο. Στην Αλόννησο καταστράφηκαν ή έπαθαν μη 
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επισκευάσιμες βλάβες 455 σπίτια και έπαθαν μικρές ζημιές 106 σπίτια, ενώ στη 

Σκόπελο καταστράφηκαν ή έπαθαν μη επισκευάσιμες βλάβες 1.486 σπίτια και 900 

έπαθαν μικρές ζημιές. Σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι δύο. Οι 

μεγαλύτερες εντάσεις παρατηρήθηκαν στο Πατητήρι (ΙΧ+) και στην Αλόννησο (VIII) 

του νησιού της Αλοννήσου και στη Γλώσσα (VII) της Σκοπέλου (ΔΓΙΑΑ 1965). 

Ισόσειστες παρατίθενται στον Άτλαντα του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του ΑΠΘ 

(Papazachos et al. 1982). Ακολούθησαν μετασεισμοί ο μεγαλύτερος απ' τους 

οποίους έγινε δύο λεπτά μετά τον κύριο σεισμό (17:59, Μ=5,7)". 

Στον πίνακα 20, δίνονται οι σεισμικές ροπές για ισχυρούς σεισμούς που 

εκδηλώθηκαν στην περιοχή των Βορ. Σποράδων και οι οποίοι έχουν επιφανειακά 

μεγέθη μεγαλύτερα του 5,5 (χρονική περίοδος 1963-1986). Στις τρεις πρώτες 

στήλες του πίνακα 20, δίνονται η ημερομηνία κάθε σεισμού κι οι γεωγραφικές 

συντεταγμένες του επικέντρου. Στην τέταρτη στήλη δίνεται το εστιακό βάθος (όπου 

n δηλώνει ότι ο σεισμός είναι επιφανειακός). Στην επόμενη στήλη δίνεται το 

επιφανειακό μέγεθος Ms, ενώ στην τελευταία στήλη δίνεται ο δεκαδικός λογάριθμος 

της σεισμικής ροπής σε dyn cm. 

Ημερομηνία  φ°Ν  λ°Ε  h  Ms  log Mo  

29 Απριλίου 1964  39,2  23,7  n 5,6  24,34  

9 Μαρτίου 1965  39,3  23,8  n 6,1  25,23  

Πίνακας 22. Επιφανειακά μεγέθη Ms και σεισμικές ροπές Μο (dyn cm) για τους σεισμούς των 
Β. Σποράδων (από το έτος 1963 ως το 1986). 

 

Σεισμική επικινδυνότητα. Η περιοχή που εξετάζεται ανήκει στη ζώνη ΙΙ της 

σεισμικής επικινδυνότητας ανήκει δηλαδή στις μετρίως σεισμόπληκτες περιοχές. Γι' 

αυτή την κατηγορία ζώνης η αναμενόμενη μέγιστη επιτάχυνση Υm σε συνάρτηση με 

τη μέση περίοδο επανάληψης Tm δίνεται από τη σχέση: 

logYm = 0,277 logTm + 1,579 

Τα εδάφη στην περιοχή των έργων από άποψη επικινδυνότητας κατατάσσονται στην 

κατηγορία Α (μικρής σεισμικής επικινδυνότητας) 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα από 1-1-2004, αναθεωρημένο Χάρτη Σεισμικής 

Επικινδυνότητας του Ο.Α.Σ.Π., που συνοδεύει τον Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό της 

χώρας (ΝΕΑΚ) (1995), η ευρύτερη περιοχή του έργου εντάσσεται από πλευράς 

σεισμικότητας στην Ζώνη ΙΙ σεισμικής επικινδυνότητας (Σχέδιο 0.2).  
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Χάρτης 5. Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος (πηγή: Ο.Α.Σ.Π., 2004). 
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Κατηγορίες εδαφών από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας σύμφωνα με τον 

Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2003). 

Κατηγορία Α  Βραχώδεις ή ημιβραχώδεις σχηματισμοί εκτεινόμενοι σε αρκετή 

έκταση και βάθος με την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν 

έντονη αποσάθρωση ση.  Στρώσεις πυκνού κοκκώδους υλικού με μικρό ποσοστό 

ιλυοαργιλικών προσμίξεων πάχους μικρότερου των 70 μ.  

Στρώσεις πολύ σκληρής προσυμπιεσμένης αργίλου, πάχους 

μικρότερου των 70μ.  

Κατηγορία Β  Εντόνως αποσαθρωμένα βραχώδη ή εδάφη που από μηχανική άποψη  

μπορούν να εξομοιωθούν με κοκκώδη.  

Στρώσεις κοκκώδους υλικού μέσης πυκνότητας πάχους 

μεγαλύτερου των 5m ή μεγάλης πυκνότητας πάχους 

μεγαλύτερου των 70m  Στρώσεις σκληρής προσυμπιεσμένης αργίλου πάχους μεγαλύτερου 

των 70m.  Κατηγορία Γ  Στρώσεις κοκκώδους υλικού μικρής σχετικής πυκνότητας πάχους 

μεγαλύτερου των 5m ή μέσης πυκνότητας πάχους μεγαλύτερου των 

70m.  Ιλυοαργυλικά εδάφη μικρής αντοχής, σε πάχος μεγαλύτερο των 5m  

Κατηγορία Δ  
Έδαφος με μαλακές αργίλους υψηλού δείκτη πλαστικότητας (Ιρ>50) 

συνολικού πάχους μεγαλύτερου των 10m  

Κατηγορία Χ  Κατολισθαίνοντα εδάφη  

Εδαφικοί ή βραχώδεις σχηματισμοί στους οποίους υπάρχουν ή είναι 

δυνατόν να σχηματισθούν σπήλαια.  

Χαλαρά λεπτόκοκκα αμμοιλυώδη εδάφη υπό τον υδάτινο ορίζοντα, 

που ενδέχεται να ρευστοποιηθούν (εκτός αν ειδική μελέτη αποκλείσει 

τέτοιον κίνδυνο ή γίνει βελτίωση των μηχανικών τους ιδιοτήτων).  

Εδάφη που βρίσκονται δίπλα σε εμφανή τεκτονικά ρήγματα.  

Απότομες κλιτείς καλυπτόμενες με προϊόντα χαλαρών πλευρικών 

κορημάτων.  

Χαλαρά κοκκώδη ή μαλακά ιλυοαργιλικά εδάφη , εφόσον έχει 

αποδειχθεί ότι είναι επικίνδυνα από άποψη δυναμικής συμπυκνώσεως 

ή απώλειας αντοχής  Πρόσφατες χαλαρές επιχωματώσεις. Οργανικά εδάφη.  

Εδάφη κατηγορίας Γ με επικινδύνως μεγάλη κλίση.  

Πίνακας 23. Κατηγορίες εδαφών από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας σύμφωνα με τον 
Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2003) 
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8.5 Φυσικό περιβάλλον 

8.5.1 Γενικά στοιχεία 

ΧΛΩΡΙΔΑ 

Σύμφωνα με την χλωριδική έρευνα της νήσου Σκοπέλου, που διενεργήθηκε στα 

πλαίσια της εκπόνησης Γεωβοτανικής Έρευνας των Νήσων Βορείων Σποράδων από 

την Οικονομίδου (1969), Economidou (1973), η χλωρίδα της Σκοπέλου αποτελείται 

από 549 taxa, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων είναι μεσογειακής προέλευσης και 

εξάπλωσης. Κανένα από τα είδη της χλωρίδας της Σκοπέλου δεν περιλαμβάνεται σε 

Διεθνείς συνθήκες, Συμβάσεις ή Καταλόγους όπως είναι η σύμβαση της Βέρνης, η 

European Red Data List, η WCMC list, το ΠΔ 67/1981 και το Παράρτημα ΙΙ της 

οδηγίας 92/43 ΕΟΚ. Αξίζει πάντως να σημειωθούν ιδιαίτερα τα παρακάτω σημαντικά 

είδη: 

 Campanula scopelia, ελληνικό ενδημικό είδος με αποκλειστική εμφάνιση στη 

Σκόπελο. 

 Papaver albiflorum, ενδημικό των Βορείων Σποράδων, με αποκλειστική παρουσία 

στην Σκόπελο και στην Αλόννησο. 

 Thymus thracicus var. sporadum, ενδημικό των Βορείων Σποράδων. 

 Campanula incurva, σπάνιο ελληνικό ενδημικό (Phitos et al., 1995). 

 Inula candida ssp. Methanaea, ελληνικό ενδημικό των ασβεστολιθικών βράχων. 

ΠΑΝΙΔΑ 

Όσον αφορά την πανίδα του νησιού οι πληροφορίες αντλούνται από την πιο έγκριτη 

και πρόσφατη δουλειά-έρευνα που έχει γίνει ως τώρα – Βιότοποι νήσου Σκοπέλου 

(Ε.Ο.Ε., Μοm 1996) και περιέχει και παρατηρήσεις πεδίου από βιοδηλωτικά ίχνη και 

αναφορές Δασαρχείου. Έχουμε λοιπόν 6 είδη ερπετών και 4 είδη θηλαστικών και τις 

αυτόχθονες φυλές αιγοπροβάτων, το πρόβατο της Γλώσσας και την κατσίκα φυλής 

Σκοπέλου. Η ορνιθοπανίδα μελετάται σε επόμενη παράγραφο.  

Με εξαίρεση την Σκύρο δεν παρατηρούνται ενδημικά, σπάνια ή απειλούμενα είδη. Τα 

περισσότερα ερπετά και αμφίβια που συναντάμε προστατεύονται από το Προεδρικό 

Διάταγμα 66/81 ‘’Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της άγριας πανίδος 

και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου ερεύνης επ΄αυτών’’, 

αναφέρονται στην σύμβαση της Βέρνης ‘’Convention on the conservation of 

European wildlife and natural habitats’’ (Παράρτημα ΙΙ, αυστηρά προστατευόμενα 

είδη, Παράρτημα ΙΙΙ, είδη πανίδας υπό προστασία) όπως άλλωστε και στην οδηγία 

92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21/5/92 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας Παραρτήματα II/III, IV, V). Παρόμοια 

είναι και η κατά στάση για τα σπανιότερα των θηλαστικών του νησιού. 
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Όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον η θάλασσα είναι ολιγοτροφική και οι θαλάσσιοι 

βιότοποι είναι σε καλή κατάσταση. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ευρύτερη 

περιοχή λόγω της παρουσίας του πλέον απειλούμενου θηλαστικού της Ευρώπης της 

μεσογειακής φώκιας Monachus monachus. Συγκεκριμένα έχουν καταγραφεί στην 

Σκόπελο 14 καταφύγια για την μεσογειακή φώκια από τα οποία τα 12 βρίσκονται 

στην ανατολική ακτογραμμή της νήσου Σκοπέλου, στο τμήμα που εντάσσεται στην 

περιοχή NATURA. Επίσης κατά την περίοδο 1993-1995, καταγράφηκε παρουσία της 

φώκιας και στα 14 αυτά καταφύγια και μάλιστα σε 4 από αυτά καταγράφηκα και 

αναπαραγωγή σύμφωνα με την Mom. Η κύρια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας για την 

φώκια στην νήσο Σκόπελο αποτελεί η ΒΑ και ΝΑ πλευρά του νησιού. Από τα 12 

σημεία καταγραφής σπηλιών/καταφυγίων που εντοπίστηκαν στο νησί την περίοδο 

1990-1996 (HSSPMS) στο τμήμα του νησιού που εντάσσεται στην περιοχή NATURA, 

τα 9 ανήκουν στην ακτογραμμή από την θέση Σάρρες έως το ακρωτήριο Κιούρτο.  

Σημαντικές είναι και οι περιπτώσεις επίπεδων εκτεταμένων και ρηχών περιοχών 

(πάγκοι) που υπάρχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον της νήσου όπου τρέφονται και 

αναπαράγονται αρκετά εμπορικά είδη των οικογενειών Sparidae (σαργοί, 

συναγρίδες, μελανούρια, φαγκριά κλπ.) και Serranidae (ροφοί, στείρες). 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ. 

Στην Σκόπελο εμφανίζονται σε μεγάλη έκταση τα πευκοδάση χαλεπίου πεύκης, η 

μακκία βλάστηση σε συνδυασμό με τις βραχώδεις ακτές και οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις που αποτελούνται κυρίως από ελαιώνες, δαμασκηνιές και οπωρολαχανικά. 

Σημαντική είναι και η έκταση διάσπαρτων συστάδων αριάς και άλλων πλατυφύλλων 

ειδών (σφενδάμια, καστανιές) σε όλο το νησί. Οι υγρότοποι είναι εξαιρετικά 

περιορισμένοι μετά την οριστική καταστροφή του υγρότοπου στο Έλιος 

(μετεγκατάσταση του οικισμού Παλιό Κλήμα μετά τον καταστροφικό σεισμό του 

1965) και την επιχωμάτωση του υγρότοπου των Μηλιών. Η ποικιλία των 

οικοσυστημάτων αλλά και το μωσαικό που παρουσιάζεται σε μερικές περιοχές 

καθορίζει και τα είδη της ορνιθοπανίδας που εμφανίζονται στην Σκόπελο. Βάσει της 

μελέτης -Βιότοποι νήσου Σκοπέλου Ε.Ο.Ε., Μom 1996- παρατίθενται τα εξής 

στοιχεία όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα: 

Οικογένειες Υδρόβι
α 

Παρυδάτι
α 

Ημερ. 
Αρπακτικά 

Νυκτ. 
Αρπακτικά 

Στρουθιό
μορφα 

Υπόλοιπ
α 

Σύνολ
ο 

Στην Ελλάδα 17 6 3 2 24 13 65 

Στην 
Σκόπελο 

5 3 2 1 12 8 31 

Πίνακας 24. Αντιπροσωπευτικότητα ειδών ορνιθοπανίδας στην Σκόπελο. 

 Να σημειώσουμε ότι στην Σκόπελο έχουν καταγραφεί 94 είδη εκ των οποίων 65 

είναι σπάνια ή παρουσιάζεται αναγκαιότητα προστασίας τους σε εθνικό, 

πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. 
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8.5.2 Περιοχές του Εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), (SCI) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), 

(SPA) στον Δήμο Σκοπέλου 

Για τον Δήμο Σκοπέλου υπάρχουν 3 περιοχές προστασίας στα πλαίσια του 

NATURA 2000.  

Μία περιοχή ΤΚΣ με κωδικό GR 1430004 που αφορά το ‘’Εθνικό Θαλάσσιο 

Πάρκο Βορείων Σποράδων και Ανατολική Σκόπελος’’.  

Και μία περιοχή ΖΕΠ με κωδικό GR 1430005 που αφορά ‘’Νησιά Κυρά Παναγιά, 

Πιπέρι, Ψαθούρα, και γύρω νησίδες, Άγιος Γεώργιος (Δήμος Σκοπέλου), Νήσοι 

Αδέλφοι, Λεχούσα, Γαιδουρονήσια’’.  

H περιοχή ΖΕΠ με κωδικό GR 1430005 είναι υποσύνολο της περιοχής ΤΚΣ 

GR 14300004. 

Επίσης προσφάτως προστέθηκε και η περιοχή ΖΕΠ με κωδικό GR 1430009 

που αφορά ‘’Νησίδες Ασπρόνησος, Άργκος, Μαραγκός, Ρέπι, Τσουγκριά, 

Τσουγκριάκι και θαλάσσια περιοχή νήσων Σκιάθου και Σκοπέλου’’. 

Να σημειωθεί ότι η έκταση του GR 1430005 περιλαμβάνει μερική έκταση του Δήμου 

Σκοπέλου και συγκεκριμένα μόνο το νησί του Άγιου Γεωργίου. Επίσης το 

σημαντικότερο τμήμα της έκτασης GR 1430004 που είναι η Ζώνη Α καθώς και ο 

πυρήνας του δεν ανήκουν στον Δήμο Σκοπέλου, αλλά στον Δήμο Αλοννήσου. 

Σημαντική είναι όμως η ιστορική και αρχαιολογική αξία της περιοχής. Στην περιοχή 

υπάρχουν αρκετά ευρήματα και μνημεία των προϊστορικών, κλασσικών και 

βυζαντινών χρόνων. Ενδεικτικά αναφέρονται σπηλαιολογικά ευρήματα, ναυάγια 

πλοίων, τάφοι, οχυρωματικά τείχη, παλιά μοναστήρια, εκκλησίες, κλπ.  

Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/19-06-2012) 

Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και 

περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν. 

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΣ Στρμ. 

1 Έλος Μηλιών Υ143SKO001 Νήσος Σκόπελος Μαγνησίας 20 

2 Έλος Λούτσας Y143SKO002 Νήσος Σκόπελος Μαγνησίας 37 
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Μόνιμο καταφύγιο Άγριας ζωής 

Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού γραμματέα Θεσσαλίας (αριθμ. 1648 ΦΕΚ 

994/Β/31-7-2001) τροποποιηθήκαν τα όρια του μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής 

στην θέση ‘’Παλούκι’’ Σκοπέλου έκταση 14.700 στρ. κατάντι 5300 λιγότερων έναντι 

της παλιάς οριοθέτησης (20.000 στρέμματα). 

8.5.2.i. Απεικονίζονται τα όρια των προστατευόμενων περιοχών σε 

χάρτες κατάλληλης κλίμακας. 

Τα όρια των προστατευόμενων περιοχών απεικονίζονται στον χάρτη 1:50.000 ΜΠΕ1 

στο παράρτημα της παρούσας μελέτης. 

8.5.2.ii. Σε περιπτώσεις που για το έργο ή τη δραστηριότητα απαιτείται 

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση σύμφωνα με το παράρτημα 3.2.1 ή 

3.2.2 της παρούσας απόφασης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη ΜΠΕ 

ως παράρτημα, στην παρούσα ενότητα παρατίθεται σύνοψη των 

οικολογικών στοιχείων της επηρεαζόμενης περιοχής του δικτύου 

Natura 2000.  

Από τα πρωτεύοντα και πιο διάσημα στοιχεία που συντελούν στην οικολογική 

σημασία του ΤΚΣ GR1430004, είναι η παρουσία και αναπαραγωγή της Μεσογειακής 

φώκιας. Εκτός αυτής, επίσης σημαντικά στοιχεία που συντελούν στην οικολογική 

σημασία του ΤΚΣ GR1430004 αποτελούν άλλες δύο ομάδες, της ορνιθοπανίδας, των 

αρπακτικών και των θαλασσοπουλιών.  

Σε γενικές γραμμές, η ορνιθοπανίδα είναι πολύ πλούσια και περιλαμβάνει μεγάλο 

αριθμό μεταναστευτικών και αναπαραγόμενων πτηνών. Οι βραχώδεις και 

απόκρημνες ακτές είναι σημαντικά μέρη φωλιάσματος για τον μαυροπετρίτη (Falco 

eleonorae) και τα θαλασσοπούλια (Larus andouinii, L. cachinnans, Puffinus 

yelkouans, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Calonectis diomedea κ.ά.). 

Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός αρπακτικών ειδών απαντά στην περιοχή 

(Hieraaetus fasciatus, Circus aeruginosus, C. pygargus, C. macrourus κ.ά.). 

Οι οικότοποι οι οποίοι εξυπηρετούν τα σημαντικότερα είδη της ορνιθοπανίδας 

εντοπίζεται κυρίως στη παράκτια περιοχή, με περισσότερη αξία να έχουν οι 

βραχώδεις και απόκρημνες ακτές.  

 

8.5.2.iii. Στις περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων 

(α) που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του 

δικτύου Natura 2000 για τις οποίες έχουν εκδοθεί ειδικότερα 
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προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις προστασίας 

ή  

(β) που προτείνονται προς υλοποίηση εκτός περιοχών του 

δικτύου Natura 2000 αλλά κρίνεται ότι η υλοποίησή τους είναι 

δυνατόν να επηρεάσει τις περιοχές αυτές, 

η αξιολόγηση της ακεραιότητας της περιοχής του δικτύου Natura 2000, σε 

σχέση με τους στόχους διατήρησης των συγκεκριμένων περιοχών διεξάγεται 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 3.2.2. 

Γίνεται αναφορά στην Ε.Ο.Α. 

8.5.2.iv. Στις άλλες περιπτώσεις: 

(α) Απεικονίζονται τα όρια των προστατευόμενων περιοχών 

και η εσωτερική τους χαρτογράφηση (εφόσον υπάρχει), σε 

χάρτες κατάλληλης κλίμακας ώστε να επιτρέπεται η άμεση 

συσχέτιση των σημαντικών στοιχείων κάθε περιοχής με το 

εξεταζόμενο έργο/δραστηριότητα. 

(β) Παρουσιάζεται το ισχύον καθεστώς προστασίας και 

διαχείρισης και ελέγχεται εάν το έργο είναι συμβατό με τους 

όρους και περιορισμούς που ισχύουν στη θέση που 

σχεδιάζεται. 

(γ) Παρουσιάζονται τα βασικά οικολογικά στοιχεία κάθε 

περιοχής, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στις βάσεις 

δεδομένων ή σε άλλες μελέτες βάσης, διαχείρισης κ.ά. 

Γίνεται αναφορά στην Ε.Ο.Α. 

8.5.3 Δάση και δασικές εκτάσεις 

Από πλευράς οικοτόπων στην Σκόπελο (συμπεριλαμβανομένου και των δασών και 

δασικών εκτάσεων που έχουν πολύ έντονη παρουσία στο νησί) εμφανίζονται οι εξής: 

Δάση χαλεπίου Πεύκης (Pinus halepensis). 

Υψηλοί θαμνώνες με ρείκι (Erica arborea) και κουμαριά (Arbutus unedo). 

Θαμνώνες με πουρνάρι (Quercus coccifera) και σχίνο (Pistacia lentscus). 

Υψηλοί θαμνώνες με αριά. 

Θαμνώνες με Euphorbia dendroides και Ptilostemon chamaepeuce. 

Υγρόφιλη βλάστηση με πλατάνια (Platanus orientalis). 

Φρύγανα με είδη λαδανιάς (Cistus ssp.) 

Φυτοκοινωνία με νούφαρα (Nymphaetum albae). 

Αμμονιτρόφιλη βλάστηση (Salsola kali – Xanthietum strumari). 
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Φυτοκοινωνίες γλυκών και υφάλμυρων νερών: Καλαμώνες (Phragmitetum 

communis), Υγρά λιβάδια με βούρλα (Juncetum maritimo-acuti). 

Εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις ελαιοκαλλιέργειας και λίγες δαμασκηνιάς. 

Όσον αφορά την περιοχή μελέτης όπως φαίνεται και στον χάρτη χρήσεων γης 

(ΜΠΕ2 κλίμακας 1:5000), στην άμεση περιοχή επιρροής του έργου υπάρχουν κυρίως 

γεωργικές καλλιέργειες. Η καλλιέργεια αφορά ελαιοκαλλιέργειες.   

 

8.5.3.i. Παρουσιάζεται ο χαρακτήρας της έκτασης του έργου ή της 

δραστηριότητας κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, (δάση, 

δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις) καθώς και η ταξινόμηση της 

βλάστησης σε επίπεδο αυξητικού χώρου. 

Ο χαρακτήρας της έκτασης του έργου είναι αμιγώς γεωργικές καλλιέργειες.  

Σύμφωνα με το τοπογραφικό έκταση 19.453,55m2, συμπίπτει με την βεβαίωση του 

Δασαρχείου για 19.453,5m2 που αναφέρεται ότι η έκταση δεν εποπτευόταν ποτέ 

ούτε εποπτεύεται στα πλαίσια της Δασικής Νομοθεσίας (μη δασικό).  

8.5.3.ii. Χρησιμοποιείται, όπου υπάρχει, κατάλληλη τεκμηρίωση, όπως 

ιδίως οι πράξεις χαρακτηρισμού, οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες ή άλλες 

διοικητικές πράξεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε υπαγωγή ή μη 

της έκτασης στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

Στο κεφάλαιο 16 παραρτήματα της παρούσας μελέτης, παρατίθενται έγγραφα που 

αφορούν τον χαρακτηρισμό της έκτασης από το Δασαρχείο Σκοπέλου. 

Στην παρούσα φάση έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες στην περιοχή. Για την 

ευρύτερη περιοχή και το τμήμα της έκτασης που καταλαμβάνει το ξενοδοχείο, ο 

χαρακτηρισμός της έκτασης από την ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι μη 

δασικός. Ο χάρτης που ακολουθεί είναι απόσπασμα από τον χάρτη της επίσημης 

ανάρτησης από το ΕΚΧΑ 
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Χάρτης 6. Ανάρτηση Δασικών χαρτών από το ΕΚΧΑ. Με κίτρινη υπογράμμιση η θέση του 
ξενοδοχείου. 

 

 

Χάρτης 7. Ο χάρτης 6 με μεγαλύτερη εστίαση.  
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8.5.3.iii. Υποβάλλεται ψηφιακή απεικόνιση της ζώνης κατάληψης του 

έργου, με ακρίβεια όσο το δυνατόν πλησιέστερη στην τοπογραφική, η 

οποία θα αξιοποιηθεί από τις δασικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με τους 

ψηφιακούς χάρτες που αυτές διατηρούν. 

Δεν θα υποβληθεί ψηφιακή απεικόνιση της ζώνης κατάληψης του έργου. 

8.5.4 Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές 

Σύμφωνα με την Τράπεζα στοιχείων για την ελληνική φύση ΦΙΛΟΤΗΣ αναφέρονται 

τα εξής στοιχεία για τέσσερις περιοχές του Δήμου Σκοπέλου. 

Πάνορμος-Μηλιά –Χόβολο Σκοπέλου (κωδικός ΑΤ5011127) 

Έκταση 637 ha εκτάρια. Πρόκειται ίσως για την ωραιότερη περιοχή της Σκοπέλου με 

ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά από παραθαλάσσια αλλά και λόφους με πευκοδάση 

χαλεπίου πεύκης, πολλές μικρές και μεγάλες παραλίες, αμμοθίνες, βραχώδεις ακτές, 

υγρότοπο μόνιμου ή εποχιακού έλλους  

Αγνώντας-Λιμνονάρι Σκοπέλου (κωδικός ΑΤ5011125) 

Έκταση 356 ha εκτάρια. Καταπληκτική περιοχή της Σκοπέλου με ποικιλόμορφα 

χαρακτηριστικά από παραθαλάσσια αλλά και λόφους με πευκοδάση χαλεπίου πεύκης, 

βραχώδεις ακτές, φρυγανότοπο, μάκια οικοσυστήματα, γραφικό όρμο με λιμάνι.  

Στάφυλος- Σκοπέλου (κωδικός ΑΤ5011126) 

Έκταση 76 ha εκτάρια. Καταπληκτική περιοχή της Σκοπέλου με ποικιλόμορφα 

χαρακτηριστικά από παραθαλάσσια αλλά και λόφους με πευκοδάση χαλεπίου πεύκης, 

μάκια οικοσυστήματα, βραχώδεις ακτές, παραλίες 

Βράχος μονής Αγ. Ιωάννη Σκοπέλου (κωδικός ΑΤ5011054) 

Βραχώδεις σχηματισμοί / ορθοπλαγιές, βραχώδη ακτή, κτίσματα τουρκοκρατίας. 

Εκκλησία κτισμένη σε βράχο πάνω στην θάλασσα. 

8.5.4.i. Για εκτάσεις της ξηράς και των εσωτερικών υδάτων 

(α) Προσδιορίζονται τα είδη φυτών και ζώων (πλην των όσων 

ήδη αναφέρθηκαν στις ενότητες 8.5.1, 8.5.2 και 8.5.3) που 

κυριαρχούν στα φυσικά ενδιαιτήματα της έκτασης, αυτών που 

ρυθμίζουν την οικολογική ισορροπία καθώς και αυτών που 

χαρακτηρίζονται από τη νομοθεσία της Ελλάδας, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από διεθνείς συμφωνίες ή συμβάσεις 

που έχει επικυρώσει η χώρα μας ως σπάνια ή απειλούμενα με 

εξαφάνιση. 

Εκτός του αδόμητου τμήματος στο νότιο νοτιοανατολικό σημείο του γηπέδου, το 

οποίο παραμένει σαν γεωργική έκταση με πολλά άτομα ελιάς, στο υπόλοιπο τμήμα 

όπου λειτουργεί το ξενοδοχείο, στον Περιβάλλοντα χώρο υπάρχει πλούσια 
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βλάστηση. Συγκεκριμένα υπάρχουν περίπου 20 ελιές, 3 φοίνικες, περίπου 10 μικρά 

κυπαρίσσια, συκιές, τζανεριές, νερατζιές, λεμονιές, φραγκοσυκιές, πικροδάφνες, 

τριανταφυλιές, διακοσμητικός φράχτης θάμνος και αρκετά μικρά ποώδη φυτά όπως 

και λουλούδια. 

 

(β) Εντοπίζονται και περιγράφονται οι συντελεστές του 

φυσικού περιβάλλοντος από τους οποίους εξαρτάται η 

διατήρηση των πληθυσμιακών επιπέδων των παραπάνω 

φυτών και ζώων, της έκτασης και ευρωστίας των φυσικών ή 

ημιφυσικών ενδιαιτημάτων, καθώς και της ισορροπίας μεταξύ 

τους. 

Βασικοί συντελεστές είναι, η κατάσταση των αβιοτικών παραγόντων στην περιοχή, 

όπως η ποιότητα του αέρα, των επιφανειακών και υπόγειων νερών και η ποιοτική 

σύσταση του εδάφους. Τα είδη που προαναφέρθηκαν δεν είναι σπάνια ή 

προστατευόμενα. Η παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή είναι άφθονη. Σταδιακά 

όμως και με μικρούς ρυθμούς όσο συνεχίζεται η τουριστική ανάπτυξη συρρικνώνεται 

ο πληθυσμός τους.  

 

(γ) Αξιολογείται με ποιοτικά κριτήρια η σημασία της περιοχής 

μελέτης για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στο 

ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο 

Η σημασία της περιοχής μελέτης, αφορά κυρίως την διατήρηση του ευρύτερου 

φυσικού περιβάλλοντος της Σκοπέλου, που χαρακτηρίζεται από τα δάση, τις 

ελαιοκαλλιέργειες, λίγα ρέματα και την παραρεμάτια βλάστηση τους, την 

ακτογραμμή και το θαλάσσιο περιβάλλον.  

Η έκταση του έργου είναι μικρό ποσοστό ως προς το σύνολο του νησιού. Η 

λειτουργία του έργου, δεν θα επηρεάσει την οικολογική ισορροπία στο ευρύτερο 

γεωγραφικό πλαίσιο. Οποιαδήποτε περιορισμένη επιρροή, θα μετριαστεί εφόσον 

τηρηθούν και ορισμένοι κανόνες (περιβαλλοντικοί όροι).    
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8.5.4.ii. Για εκτάσεις της ξηράς και των εσωτερικών υδάτων 

(α) Προσδιορίζονται τα είδη οργανισμών του πελαγικού και 

βενθικού συστήματος (πλην των όσων ήδη αναφέρθηκαν στις 

ενότητες 8.5.1 και 8.5.2), ο πληθυσμός ή η βιομάζα των 

οποίων υπερτερούν στα υπό εξέταση ενδιαιτήματα καθώς και 

αυτών που χαρακτηρίζονται από εθνικές, ευρωπαϊκές ή 

διεθνείς διατάξεις ως σπάνια ή απειλούμενα με εξαφάνιση. 

Από μελέτες που έχουν γίνει για την όμορη περιοχή του Εθνικού θαλασσίου Πάρκου 

Β. Σποράδων, τα είδη των κητωδών που έχουν αναφερθεί για την περιοχή, είτε σαν 

αξιόπιστες οπτικές παρατηρήσεις, είτε σαν νεκρά που εκβράστηκαν είναι τουλάχιστον 

τα: 

ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Διεθνής 
(IUCN) 

Ελληνικό 
Κόκκινο 
βιβλίο 

Stenella coeruleoalba ζωνοδέλφινο LC VU 

Delphinus delphis κοινό δελφίνι EN EN 

Grampus griseus σταχτοδέλφινο LC VU 

Ziphius cavirostris ζιφιός LC DD 

Tursiops truncates Ρινοδέλφινο LC VU 

LC: Μειωμένου ενδιαφέροντος, VU: Τρωτά 

EN: Κινδυνεύοντα, DD: Ανεπαρκώς γνωστά 

Πίνακας 25. Κητώδη που έχουν αναφερθεί στην περιοχή και ο χαρακτηρισμός τους σύμφωνα 
με το Red data book. 

 

 (β) Περιγράφονται οι συντελεστές του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος από τους οποίους εξαρτάται η διατήρηση των 

πληθυσμιακών επιπέδων των παραπάνω οργανισμών και 

συστημάτων, καθώς και η ισορροπία μεταξύ τους. 

Βασικός συντελεστής της διατήρησης είναι η διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων 

των οργανισμών, όπως τα γεωμορφολογικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από 

πολλούς όρμους με αμμώδεις ή με βότσαλα παραλίες, αβαθείς κολπίσκους και 

κόλπους με απόκρυμνες (γκρεμνώδεις) βραχώδεις ακτές με μερικές σπηλιές 

εμφανείς και υποθαλάσσιες και σωρούς βράχων.  

Η αντιπροσωπευτικότητα της Ποσειδωνίας και η διατήρηση των φυσικοχημικών και 

μικροβιολογικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος, είναι σημαντικοί 

συντελεστές από τις οποίες εξαρτάται η διατήρηση των οργανισμών και συστημάτων.  

 

(γ) Αξιολογείται με ποιοτικά κριτήρια η σημασία της περιοχής 

μελέτης για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στην 

ευρύτερη θαλάσσια υποπεριοχή όπως ορίζεται στην 
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παράγραφο 2 του άρθρου 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του 

ν.3983/2011 (Α’ 144). 

Η σημασία της θαλάσσιας περιοχής της νήσου Σκοπέλου, για το Αιγαίο Πέλαγος-την 

Ανατολική Μεσόγειο (θάλασσα της Λεβαντίνης), εστιάζεται στην περιοχή NATURA 

2000 με κωδικό GR 1430004 που αφορά το ‘’Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων 

Σποράδων και Ανατολική Σκόπελος’’. Το χαρακτηριστικό της περιοχής το οποίο 

είναι και ιδιαίτερης βαρύτητας για όλη την μεσόγειο, είναι η παρουσία του θαλάσσιου 

θηλαστικού της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus), το οποίο είναι το Νο 1 

απειλούμενο θηλαστικό της Ευρώπης. Επίσης πρέπει να αναφερθεί, η πολύ καλή 

ποιοτική κατάσταση του φυσικού Περιβάλλοντος, με πολύ καλή 

αντιπροσωπευτικότητα ειδών και πολύ καλές φυσικοχημικές παραμέτρους.  

 

  



HOLIDAYS Α.Ε. 
«Ξενοδοχείο ‘’SKOPELOS HOLIDAYS’’  δυναμικότητας  66 κλινών, 
κατηγορίας 5, στην θέση ‘’Γυφτόλακας’’ του Δήμου ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                  -71- 

 

8.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

8.6.1 Χωροταξικός σχεδιασμός-χρήσεις γης 

Δεν υπάρχει ενεργό χωροταξικό Σχέδιο και καθορισμένες χρήσεις γης για τον Δ. 

Σκοπέλου. Στην παρούσα χρονική στιγμή έχει κατατεθεί η Β2 Φάση του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Σκοπέλου, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τον νόμο 

2508/97 "για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας", 

όπως συμπληρώθηκε με τον χωροταξικό νόμο 2742/99. Οι προδιαγραφές και η 

διαδικασία σύνταξης της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του 

Δήμου Σκοπέλου, ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 9572/1845/7.4.00 

(ΦΕΚ 209 Δ) και θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και 

αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών.» Επίσης έχουν κατατεθεί προς 

έγκριση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) και η μελέτη 

Γεωλογικής Καταλληλότητας του ΓΠΣ. 

 

8.6.1.i. Παρουσιάζονται στοιχεία – επιπροσθέτως των όσων 

αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 5 – για τις υφιστάμενες χρήσεις γης στην 

περιοχή μελέτης. 

Δεν υπάρχουν χρήσεις γης στην περιοχή μελέτης. 

8.6.1.ii. Περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία που αφορούν σε αγροτικά 

οικοσυστήματα και γαίες υψηλής παραγωγικότητας, εγκαταστάσεις και 

χρήσεις του πρωτογενούς τομέα, υποδοχείς βιομηχανικών, 

βιοτεχνικών ή επιχειρηματικών εγκαταστάσεων καθώς και 

μεμονωμένες μονάδες, περιοχές αναπτυξιακών κινήτρων ή ζώνες 

οικονομικών και πολεοδομικών κινήτρων, καθώς και οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο συμβάλλει σημαντικά στον καθορισμό της χωροταξικής 

και πολεοδομικής διάρθρωσης της περιοχής, τόσο για το παρόν όσο και 

για τις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης.  

Η ανάλυση αφορά τόσο το θεσμικό καθεστώς όσο και την πραγματική 

κατάσταση 

Δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της Σκοπέλου, γαίες υψηλής παραγωγικότητας 

και χρήσεις του πρωτογενούς τομέα, υποδοχείς βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή 

επιχειρηματικών εγκαταστάσεων καθώς και μεμονωμένες μονάδες, περιοχές 

αναπτυξιακών κινήτρων ή ζώνες οικονομικών και πολεοδομικών κινήτρων.  
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8.6.2 Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

8.6.2.i. Παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τη διάρθρωση και τα κύρια 

χαρακτηριστικά των πόλεων και οικισμών της περιοχής μελέτης που 

γειτνιάζουν άμεσα με το έργο ή τη δραστηριότητα. 

Στην περιοχή μελέτης του έργου είναι ο παραδοσιακός οικισμός της πόλης 

Σκοπέλου. Επίσης στην αντίθετη πλευρά και σε πιο μακρινή απόσταση υπάρχει ο 

οικισμό του Σταφύλου. Ο οικισμός του Σταφύλου είναι πολύ μικρός και κυρίως 

λειτουργεί ως παραθεριστικός για την περίοδο του καλοκαιριού.  

8.6.2.ii. Ειδικές αναφορές απαιτούνται σε οικισμούς ή τμήματα τους 

που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού, 

ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα, καθώς 

και σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς 

Η πόλη της Σκοπέλου, της οποίας τα όρια βρίσκονται σε απόσταση περίπου 600m. 

από το ξενοδοχείο έχει κηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός (ΦΕΚ.594Δ/78). Έχει 

χαρακτηριστική νησιώτικη αρχιτεκτονική. Το ότι ανακηρύχθηκε σχετικά νωρίς, πριν 

αρχίσει η ανεξέλεγκτη δόμηση, που έφερε σε πολλά μέρη η τουριστική ανάπτυξη, 

διέσωσε τον οικισμό της Σκοπέλου. Με μια απλή ματιά θα μπορέσει κανείς να 

διακρίνει κτίσματα, που έγιναν πριν την κήρυξη του οικισμού σε παραδοσιακό. 

Εύκολα μπορεί κανείς να φανταστεί πως θα εξελίσσονταν η δόμηση αν δεν 

μεσολαβούσε η κήρυξη της Σκοπέλου σε παραδοσιακό οικισμό. Επίσης με το 

ΦΕΚ.763Β/77 κηρύχθηκε η Σκόπελος ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.  

Χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής είναι οι ανθόκηποι στα μπαλκόνια, οι 

κεραμοσκεπείς στέγες, οι εξώστες (φουρούσια), οι τσατμάδες αλλά περιλαμβάνονται 

και στοιχεία νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Στο εσωτερικό των σπιτιών είναι 

χαρακτηριστικά, τα διαφορετικά επίπεδα που επικοινωνούν με σκάλες, ο στολισμός 

με υφαντά, κεντήματα και σκαλιστά έπιπλα. Στις ψηλότερες συνοικίες της χώρας, 

του Φραγκομαχαλά υπάρχουν αρκετά καστρόσπιτα. Έξω από τη χώρα υπάρχουν 

παραδοσιακές διώροφες αγροικίες, που ονομάζονται "καλύβια". 

8.6.2.iii. Καταγράφονται οι κύριες λειτουργίες του αστικού και 

εξωαστικού χώρου 

Η άμεση επιρροής περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τον οικισμό της πόλης Σκοπέλου. 

Ως νησί του Αιγαίου και μάλιστα εξαιρετικής ομορφιάς, αποτελεί έναν από τους 

γνωστούς τουριστικούς προορισμούς. Φυσικό αποτέλεσμα αυτού, είναι, οι κύριες 

λειτουργίες του αστικού και εξωαστικού χώρου, να επηρεάζονται από αυτή την 

δραστηριότητα η οποία κυριαρχεί στην διαμόρφωση της οικονομικής προσόδου της 

περιοχής. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, έχουν ιδιότητα που 
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εμπλέκεται άμεσα με τον τουρισμό ή έμμεσα υποστηρίζοντας σε υπηρεσίες τις 

πρώτες. Σε αρκετά μικρότερο βαθμό σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια διατηρείται 

και ο πρωτογενής τομέας ως καλλιέργεια της ελιάς πρωτευόντος και δευτερευόντως 

της δαμασκηνιάς και λιγότερο της αμυγδαλιάς. Επίσης λειτουργεί ένα καινούργιο 

εργοστάσιο ελαιολάδου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκοπέλου,  στην περιοχή 

Δρακοντόσχισμα κοντά στον Στάφυλο και ένα δεύτερο στην περιοχή της Γλώσσας. 

Επίσης λειτουργούν αρκετές επιχειρήσεις υποστήριξης της οικοδομικής 

δραστηριότητας με αδρανή υλικά, σκυρόδεμα κλπ.      

8.6.3 Πολιτιστική κληρονομιά 

8.6.3.i. Καταγράφονται και απεικονίζονται σε κατάλληλο χάρτη όλοι οι 

κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή μελέτης, τόσο ως προς 

τα εξωτερικά τους όρια όσο και ως προς τον εσωτερικό διαχωρισμό 

τους σε ζώνες. Αναφέρονται οι περιορισμοί κάθε ζώνης και ελέγχεται 

ως προς αυτούς η δυνατότητα υλοποίησης του έργου ή της 

δραστηριότητας 

Στην άμεση επιρροή της περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί 

χώροι.   

8.6.3.ii. Καταγράφονται και απεικονίζονται στον ίδιο χάρτη τα ιστορικά 

μνημεία στην περιοχή μελέτης, καθώς και όλες οι άλλες θέσεις 

ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

Δεν υπάρχουν ιστορικά μνημεία ή άλλες θέσεις ιστορικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος στην άμεση επιρροή της περιοχή μελέτης. 
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8.7 Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

Δημογραφική κατάσταση και τάσεις εξέλιξης, με στοιχεία για τον πληθυσμό, το μέσο 

ετήσιο ρυθμό μεταβολής του, την κατανομή ηλικιών, καθώς και την εκτίμηση του 

πληθυσμού σε περιόδους αιχμής (π.χ. θερινή περίοδος για τουριστικές επιχειρήσεις)  

Παρακάτω αναφέρονται τα δημογραφικά στοιχεία του νησιού της Σκοπέλου κατά την 

περίοδο 1961-2011 βάσει των απογραφών που γίνονται κάθε 10 χρόνια από την 

ΕΣΥΕ. Να σημειώσουμε ότι οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται στον τοπικό πληθυσμό του 

νησιού της Σκοπέλου που απέχει πολύ από τον εποχιακό πληθυσμό που παρουσιάζει 

το νησί κατά την διάρκεια της τουριστικής αιχμής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο 

πληθυσμός του νησιού την περίοδο αιχμής από 15/7 έως και 31/8 μπορεί να αγγίξει 

σύμφωνα με παράγοντες του νησιού αλλά και από την εξαγωγή συμπερασμάτων 

βάσει των αφίξεων-αναχωρήσεων, τους 15000 κατοίκους. 

Δήμοι/ Κοινότητες, προ Καποδίστρια Πληθυσμός 

 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Δήμος Σκοπέλου 2959 2561 2728 2972 3027 3286 

 Σκόπελος 2955 2553 2668 2603 2803 3090 

 Αγ. Γεώργιος (νησίδα) 3      

 Δασιά 1      

 Αγνώντας  8 31 82 8 22 

 Καλόγηρος   2 29  6 

 Μύλος    47 86 23 

 Πάνορμος   27 129 39 76 

 Στάφυλος    82 91 69 

Κοινότητα Γλώσσας 1712 1506 1392 1271 1195 1168 

 Γλώσσα 1456 1280 1171 1062 1006 993 

 Αθέατον 77 49 30 21 26 12 

 Λουτράκι 179 177 191 188 163 163 

Κοινότητα Κλήματος 487 417 331 415 474 506 

 Νέο Κλήμα    395 447 463 

 Κλήμα 487 417 331 20 27 43 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  5158 4484 4451 4658 4696 4960 

Πίνακας 26. Απογραφές πληθυσμού-Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Διάγραμμα 3. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001. Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

 

Πίνακας 27. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 

 

Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του νησιού φθάνει το 26% του συνολικού 

πληθυσμού. Η σύνθεση της απασχόλησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της 

ευρύτερης περιοχής κατά τομέα απασχόλησης είναι 13% στον πρωτογενή τομέα, 

29% στον δευτερογενή και 51% στον τριτογενή τομέα. Ένα ποσοστό περίπου 8% 

δεν δήλωσε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. 

ΔΗΜΟΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Οικονομικώς 

Ενεργοί  

 

Σύνολο 

Απασχολούμενοι  

Άνεργοι  

 

Σύνολο  Σύνολο 

Πρωτογενής 

Τομέας  

 Δευτερογενής 

Τομέας  

Τριτογενής 

Τομέας  

Δε δήλωσαν κλάδο 

οικονομικής 

δραστηριότητας 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ     
869 805 181 236 348 40 64 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ     1.637 1.409 175 404 723 107 228 

Δ. Δ. Σκοπέλου     1.169 1.022 83 331 523 85 147 

Δ. Δ. Γλώσσης     332 278 65 50 146 17 54 

Δ. Δ. Κλήματος     136 109 27 23 54 5 27 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ     2.265 1.978 125 500 1.192 161 287 

Πίνακας 28. Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας. 

 

Νομός ή Δήμος ή Κοινότητα
Μεταβολή 

51-61

Μεταβολή 

61-71

Μεταβολή 

71-81

Μεταβολή 

81-91

Μεταβολή 

91-2001

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5.51% -0.55% 12.91% 8.87% 4.51%

Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ -9.06% -13.22% -0.56% 4.65% 1.48%

Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ -4.18% 22.70% 5.66% 22.48% 22.58%

Δ.ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 1.45% 0.27% 5.64% 92.08% -7.57%

600 400 200 0 200 400 600

0-14

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

>80

ΘΗΛΕΙΣ

ΑΡΡΕΝΕΣ

Πυραμίδα Ηλικιών (Δ. Σκοπέλου- Απόγραφή 2001)
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8.7.2.i. Καταγράφονται τα κύρια μεγέθη των τριών παραγωγικών 

τομέων της οικονομίας 

Στο Δήμο Σκοπέλου το 4,13% των κατοίκων ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα 

(Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Θήρα, Δασοκομία). Ακολουθεί ο δευτερογενής 

τομέας σε ποσοστό 9,54% (Μεταποιητικές Βιομηχανίες κ.λπ.). Πρώτη θέση κατέχει ο 

τριτογενής τομέας, σε ποσοστό 17,05% (Υπηρεσίες, π.χ. τα Ξενοδοχεία - Εστιατόρια, 

Δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση, Υγεία κ.λ.π.). 

8.7.2.ii. Εξετάζονται οι κύριες επιδράσεις που η ως άνω διάρθρωση 

προκαλεί στο περιβάλλον της περιοχής μελέτης 

Οι επιδράσεις αφορούν τις επιπτώσεις κυρίως από την τουριστική ανάπτυξη, τον 

πρωτογενή τομέα και την οικοδομική δραστηριότητα, όπως αποτυπώνονται στα 

κύρια μεγέθη των τριών παραγωγικών τομέων της οικονομίας. Ο πρωτογενής τομέας 

είναι υποβαθμισμένος και για τους περισσότερους παραγωγούς ουσιαστικά λειτουργεί 

ως συμπληρωματικό εισόδημα. Επίσης στο σύνολο του νησιού, οι γεωργικές 

καλλιέργειες είναι ξηρικές με περιορισμένη απόδοση ανά στρέμμα. Για τους λόγους 

αυτούς δεν υπάρχει εντατική καλλιέργεια η οποία ασκεί τις μεγαλύτερες πιέσεις στο 

Φυσικό Περιβάλλον, μέσω της χρήσης φυσικών πόρων όπως το νερό ή της χρήσης 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Οι πιέσεις στο Φυσικό Περιβάλλον από τον 

πρωτογενή τομέα είναι περιορισμένες. Η οικοδομική δραστηριότητα τα τελευταία 

χρόνια έχει συρρικνωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα προβλήματα από την 

οικοδομική δραστηριότητα, εντοπίζονται κυρίως στην εκτός σχεδίου δόμηση χωρίς 

την ύπαρξη Γενικού Χωροταξικού σχεδίου και στην παραγωγή στερεών αποβλήτων, 

χωρίς την σύγχρονη διαχείριση τους όπως επιβάλλει η Νομοθεσία. Όσον αφορά τον 

Τουρισμό οι επιδράσεις αφορούν την χρήση των φυσικών πόρων, την διαχείριση των 

στερεών και υγρών αποβλήτων που παράγουν, περιορισμένες αυθαίρετες 

κατασκευαστικές παρεμβάσεις και περιορισμένα κυκλοφοριακά προβλήματα.  

8.7.1 Απασχόληση, 

8.7.2  με στοιχεία για τους κύριους δείκτες ανά παραγωγικό τομέα και 

τις τάσεις εξέλιξής τους. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011) η Σκόπελος παρουσιάζει 

υψηλό δείκτη γήρανσης και χαμηλό δείκτη αντικατάστασης. Ο τελευταίος που 

εκφράζει τον ρυθμό αναπλήρωσης του εργατικού δυναμικού σε σχέση με τα άτομα 

που αναμένεται να αποχωρήσουν από αυτή, είναι ιδιαίτερα αρνητικός, καθώς 

υπολογίζεται ότι για 5 άτομα που αναμένεται να αποχωρήσουν την επόμενη 
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πενταετία από την εργασία, σήμερα υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης μόνο των 

τριών. 

Η ανακοπή ή ακόμα και η αναστροφή αυτής της τάσης μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μόνο με την μετακίνηση νέου εργατικού δυναμικού και την αύξηση της προσφοράς 

θέσεων εργασίας. 

Περιγραφή 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1,38 0,83 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 1,27 0,69 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 0,87 0,89 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 1,71 0,46 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 1,64 0,62 

Πίνακας 29. Δείκτες γήρανσης (ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

8.7.3 Κατά κεφαλήν εισόδημα (επίπεδο διαβίωσης) με βάση δείκτες της 

ΕΛΣΤΑΤ. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία εισοδήματος σε επίπεδο Δήμου από την ΕΛΣΤΑΤ. 

Σχετικά ωστόσο στοιχεία διαθέτει το ΥΠΟΙΚ και το ΚΕΠΥΟ βάσει των απογραφών της 

ετήσιας φορολόγησης εισοδημάτων μέσω του taxisnet. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά το μέσο εισόδημα της περιοχής το 2012 ανέρχονταν 

σε 13.003,68€, υπολειπόμενο κατά 19% και 23% των μέσων δηλωθέντων 

εισοδημάτων στην Π.Ε. Μαγνησίας και της Χώρας αντίστοιχα. 

 Μέσο Εισόδημα Αριθμ. Φορολογιμένων 

Δ. Σκοπέλου 13.003,68 2.771 

Γλώσσα 12.367,72 764 

Σκόπελος - Κλήμα 13.245,77 2.007 

Δ. Σκιάθου 13.721,92 3.393 

Δ. Αλλονήσου 13.051,08 1.156 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16.019,61 101.589,00 

Χώρα 16.793,96 5.665.179,00 
Πίνακας 30. Μέσο εισόδημα περιοχής το έτος 2012 
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8.8 Τεχνικές υποδομές 

8.8.1 Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών (οδικό 

και σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμένες και καταφύγια σκαφών, 

αεροδρόμια και συνδυασμένες μεταφορές, μέσα μαζικής 

μεταφοράς, χώροι στάθμευσης) 

Θαλάσσιες μεταφορές  

Στο νησί της Σκοπέλου υπάρχουν 4 λιμάνια. Το κεντρικό λιμάνι της πόλης της 

Σκοπέλου, το λιμάνι του Λουτρακίου Γλώσσας, το Καταφύγιο τουριστικών σκαφών 

του Ν. Κλήματος Σκοπέλου και το λιμάνι του Αγνώντα. Τα 2 πρώτα της Σκοπέλου 

και του Λουτρακίου Γλώσσας είναι τα κύρια λιμάνια που εξυπηρετούν την επιβατική 

και εμπορική κίνηση. Το λιμάνι του Αγνώντα είναι σημαντικό, γιατί επίσης εξυπηρετεί 

την επιβατική κίνηση στις περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, όταν το πλοίο 

δεν μπορεί να προσεγγίσει το λιμάνι της Σκοπέλου. 

Λιμάνι Σκοπέλου 

Επιβατικός λιμένας 

Οι δραστηριότητες του επιβατικού λιμένα συγκεντρώνονται κυρίως στην αποβάθρα 

πρυμνοδέτησης επιβατηγών. Το συνολικό εμβαδόν του χερσαίου χώρου της 

αποβάθρας ανέρχεται σε 14,5 στρέμματα περίπου. Τα κρηπιδώματα που μπορούν να 

εξυπηρετήσουν τα μεγαλύτερα επιβατηγά έχουν συνολικό μήκος 160m. και βάθος 

6m. (από ΚΡ). . Τα πλοία που εξυπηρετούνται είναι αυτά των ακτοπλοϊκών γραμμών 

των Σποράδες. Τα πλοία που είναι δρομολογημένα στις εν λόγω γραμμές είναι: 

 Συμβατικά Ε/Γ – Ο/Γ πλοία  

 Ε/Γ – Ο/Γ πλοία υψηλών ταχυτήτων  

 Υδροπτέρυγα (δελφίνια) που μεταφέρουν μόνο επιβάτες και 

δραστηριοποιούνται στις γραμμές των Σποράδων όλο το χρόνο  

Πρόβλεψη για εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων δεν υπάρχει.  

Στον χερσαίο χώρο υπάρχει μεγάλο υπαίθριο και περιφραγμένο “parking” 

ελεγχόμενης στάθμευσης, ο οποίος εξυπηρετεί ανάγκες της πόλης και του λιμένα.  

Εμπορικός λιμένας 

Οι δραστηριότητες του εμπορικού λιμένα περιλαμβάνουν: 

 Φορτοεκφόρτωση χύδην φορτίων 

 Φορτοεκφόρτωση γενικού φορτίου 

Τουριστικός Λιμένας 



HOLIDAYS Α.Ε. 
«Ξενοδοχείο ‘’SKOPELOS HOLIDAYS’’  δυναμικότητας  66 κλινών, 
κατηγορίας 5, στην θέση ‘’Γυφτόλακας’’ του Δήμου ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                  -79- 

 

Με απόφαση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 1401/23-01-2008 (ΦΕΚ 

47/ΑΑΠ/6-2-08) δόθηκε έγκριση χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου στο 

εσωτερικό του λιμένα της Σκοπέλου.  

Αλιευτικός λιμένας 

Στη Σκόπελο υπάρχει σημαντικός αριθμός παράκτιων αλιέων, τόσο επαγγελματιών 

όσο και ερασιτεχνών.  

Ο ελλιμενισμός των αλιευτικών σκαφών λαμβάνει χώρα σε όλες τις περιοχές της 

λιμενολεκάνης εκτός του μετώπου εξυπηρέτησης Ε/Γ – Ο/Γ και φορτηγών πλοίων.  

Οδικό δίκτυο νήσου Σκοπέλου 

Το οδικό δίκτυο του νησιού στηρίζεται σε έναν κεντρικό άξονα που συνδέει τον 

οικισμό της Σκοπέλου με αυτό της Γλώσσας μέσω της ΝΔ – Δ πλευράς του νησιού 

όπου συναντώνται οι κυριότερες παραλίες. Πάνω σε αυτόν τον δρόμο έχει 

αναπτυχθεί και αξιοποιηθεί το νησί τουριστικά. Επίσης ένα κομμάτι του κεντρικού 

άξονα μπορεί να τον παρακάμψεις με δρόμο εφάμιλλων προδιαγραφών από την 

Σκόπελο και την παράκαμψη της Επισκοπής συντομεύοντας τον δρόμο για Γλώσσα 

κατά 5 χλμ. περίπου. Επίσης ένας νέος δρόμος έχει κατασκευαστεί στο κέντρο του 

νησιού, όπου συνδέει την περιοχή Τζιλαλή (σε μικρή απόσταση από την Σκόπελο) με 

το Ν. Κλήμα και είναι και ο κεντρικός δρόμος που περνάει από την ΕΕΛ Ν. Κλήματος. 

Στο υπόλοιπο κομμάτι του νησιού υπάρχουν αρκετοί δασικοί δρόμοι, μερικοί 

αγροτικοί και κάποια μεμονωμένα ασφαλτοστρωμένα τμήματα. Τέτοια τμήματα είναι 

από τον οικισμό της Σκοπέλου αυτό που πηγαίνει στον ΧΥΤΑ και στον Πύργο και από 

τον οικισμό της Γλώσσας αυτό που πηγαίνει στον Αϊ Γιάννη τον Καστρή και στο 

TACAN της αεροπορίας,. Εκτός του κεντρικού άξονα που προαναφέραμε οι υπόλοιποι 

δρόμοι ανάλογα και με τον χαρακτηρισμό τους είναι από μέτρια έως πολύ κακή 

κατάσταση. 

Συγκοινωνίες 

Το οδικό δίκτυο αποτελείται από τον κυρίως επαρχιακό δρόμο Σκοπέλου-

Λουτρακίου, μέσω Σταφύλου, που συνδέει όλους τους οικισμούς. Το μήκος αυτού 

του δρόμου είναι 39.5km ενώ υπάρχει και η παράκαμψη της επισκοπής που 

αποτελείται από 5km κύριο οδικό δίκτυο. Το δίκτυο αυτό είναι το κύριο δίκτυο, με 

την μεγαλύτερη κυκλοφοριακή φόρτιση. Επίσης υπάρχουν άλλα 28km 

ασφαλτοστρωμένου δευτερεύοντος οδικού δικτύου, και περίπου 80km δίκτυο 

δρόμων από βατό χωματόδρομο 

Όσον αφορά στον τομέα των συγκοινωνιών, η εσωτερική μαζική οδική συγκοινωνία 

του νησιού της Σκοπέλου εξυπηρετείται από τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών. 

Τα μεγάλα λεωφορεία εκτελούν τη διαδρομή πόλη της Σκοπέλου-Γλώσσα-Λουτράκι  
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Βασικό κυκλοφοριακό πρόβλημα της Σκοπέλου είναι η στάθμευση. Χρειάζονται 

πολλές θέσεις στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της κίνησης της πόλης. Οι 

επισκέπτες που διαμένουν εκτός πόλης κατά τις απογευματινές-βραδινές ώρες 

θέλουν να προσεγγίσουν την πόλη για να δειπνήσουν, να κάνουν βόλτα και να 

διασκεδάσουν με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται σημαντικό κυκλοφοριακό φορτίο 

αυτές τις ώρες. Λύση έχει δοθεί με την κατασκευή του καινούργιου λιμανιού, του 

οποίου σημαντικός χώρος χρησιμοποιείται για θέσεις στάθμευσης. Επίσης κάποια 

μικρά οικόπεδα δίνονται από τον Δήμο σε καίρια σημεία, για να συμπληρώσουν 

θέσεις στάθμευσης. Παρόλα αυτά υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα ειδικά την 

περίοδο αιχμής του καλοκαιριού. 

Επίσης υπάρχει άναρχη στάθμευση των δικύκλων, για τα οποία δεν υπάρχει και 

απαραίτητος περιορισμός της κυκλοφορίας τους στο εσωτερικό του οικισμού, για την 

ομαλή κυκλοφορία των πεζών. 

8.8.2 Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (εγκαταστάσεις 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων , εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων, δίκτυα αποχέτευσης κ.α.) 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Τρεις οικισμοί στο νησί έχουν 

Μονάδες Επεξεργασίας λυμάτων, της Σκοπέλου, του Αγνώντα και του Ν. Κλήματος. 

Επίσης για την περιοχή της Γλώσσας και του Λουτρακίου, υπάρχουν εγκεκριμένες 

μελέτες για την εγκατάσταση και λειτουργία ΕΕΛ. 

Διαχείριση στερεών αποβλήτων. Όσον αφορά την διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων υπάρχει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο συλλογής απορριμμάτων με 

πενθήμερη συλλογή κατά τους χειμωνιάτικους μήνες και εβδομαδιαία συλλογή κατά 

τους θερινούς μήνες. Ο χώρος διάθεσης βρίσκεται στην περιοχή Κεντριάς περίπου 3 

Km. σε ευθεία απόσταση, ΒΔ της πόλης της Σκοπέλου και ικανοποιεί τις ανάγκες σε 

διάθεση των στερεών αποβλήτων όλου του νησιού. Ο χώρος έχει αναβαθμιστεί σε 

χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Υπάρχει κανονισμός 

καθαριότητας ενώ τα δίκτυα ανακύκλωσης είναι ανεπτυγμένα από τον χειμώνα 

2018-2019. Τον Φεβρουάριο του 2016 εγκρίθηκε το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης 

Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σκοπέλου. 

Αποχετευτικά δίκτυα.  

Σκόπελος. Το μεγαλύτερο μέρος του οικισμού εξυπηρετείται από αποχετευτικό 

δίκτυο. 

Γλώσσα. Όσον αφορά το αποχετευτικό δίκτυο, εξυπηρετείται περίπου το 55% των 

σπιτιών. 
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Ν. Κλήμα. Όσον αφορά το αποχετευτικό δίκτυο του Ν. Κλήματος υπάρχει και 

εξυπηρετεί το 100% του οικισμού, γεγονός που οφείλεται στο νεόκτιστο του 

οικισμού και στην εξολοκλήρου και εξαρχής κατασκευή του. 

8.8.3 Δίκτυα ύδρευσης, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 

αερίου και εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών 

Δίκτυο Ύδρευσης-αποχέτευσης νήσου Σκοπέλου 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι υπεύθυνη για την υδροδότηση του νησιού. Υπάρχουν τρία 

ξεχωριστά δίκτυα υδροδότησης. Το υδρευτικό δίκτυο της Σκοπέλου το οποίο 

συμπεριλαμβάνει και τις περιοχές του Σταφύλου του Αγνώντα και του Πανόρμου. Το 

δίκτυο του Ν. Κλήματος που περιλαμβάνει το Ν. Κλήμα και το παλιό Κλήμα και το 

δίκτυο της Γλώσσας που περιλαμβάνει την Γλώσσα και το Λουτράκι. 

Το δίκτυο της Σκοπέλου τροφοδοτείται από 11 γεωτρήσεις και 1 πηγή. Υπάρχουν 4 

δεξαμενές αποθήκευσης των υδάτων (1 κεντρική και 3 βοηθητικές) με συνολική 

χωρητικότητα περίπου 500m3. 

Το δίκτυο του Ν. Κλήματος τροφοδοτείται από 1 πηγή και 6 γεωτρήσεις. Υπάρχει μία 

δεξαμενή αποθήκευσης 250m3. 

Το δίκτυο της Γλώσσας τροφοδοτείται από 11 γεωτρήσεις και έχει 2 δεξαμενές 

αποθήκευσης με συνολική χωρητικότητα 200m3. 

Ενέργεια  

Συμβατικές πηγές ενέργειας 

Τα νησιά του Β. Αιγαίου είναι πλούσια σε φυσικούς ενεργειακούς πόρους 

(γεωθερμία, ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, βιομάζα, ενέργεια κυμάτων) που 

όμως δεν γίνεται σημαντική εκμετάλλευσή τους (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά 

πάρκα). Υπάρχει σημαντικό ποσοστό εξάρτησης από καύση συμβατικών καυσίμων 

(μαζούτ, diesel) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχώς αυξανόμενη 

ζήτηση. 

Όλο το νησί ηλεκτροδοτείται από 2 υπόγεια καλώδια που έρχονται από την περιοχή 

Λαύκος του Νομού Μαγνησίας και μετά από την Σκιάθο. Στο νησί υπάρχουν δυο 

κύριες γραμμές μέσης τάση (20.000 volt) από τις οποίες ξεκινούν διακλαδώσεις για 

να καλύψουν τα υπόλοιπα μέρη του νησιού. Οι κύριες γραμμές ξεκινούν από την 

Γλώσσα και διασχίζοντας το Νότιο-Νοτιοδυτικό μέρος του νησιού καταλήγουν στην 

περιοχή Στάφυλος όπου διακλαδίζονται, καλύπτοντας το Κεντρικό-Ανατολικό του 

τμήμα. Οι δύο γραμμές ενώνονται υποθαλάσσια, και συνεχίζουν από την παραλία 

Βελανιό για την ηλεκτροδότηση της Αλόννησου. 
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Όσον αφορά στην ενεργειακή υποδομή, η κατάσταση στο νησί θα μπορούσε να 

χαρακτηρισθεί από ικανοποιητική έως προβληματική. Το δίκτυο καλύπτει αρκετές 

περιοχές του νησιού. Η εξάπλωση του δικτύου έχει γίνει άναρχα ανάλογα με την 

ζήτηση και την δόμηση χωρίς σχεδιασμό. Υπάρχουν περίπου 150 μετασχηματιστές οι 

οποίοι εξυπηρετούν το νησί σε όλη την επικράτεια. Σχεδόν στο σύνολό του το δίκτυο 

είναι εναέριο δημιουργώντας πολύ μεγάλα προβλήματα στην δημιουργία πυρκαγιών 

από τους σπινθήρες που παράγονται καθώς επίσης σημαντικά αισθητικά προβλήματα 

κυρίως στον παραδοσιακό οικισμό της Σκοπέλου.  

Αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν 

υπάρχουν εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων ή φωτοβολταϊκών κλπ. Παραγωγή 

ενέργειας από ΑΠΕ είναι μόνο οι ηλιακοί συλλέκτες που είναι περιορισμένοι λόγω της 

ύπαρξης σε μεγάλο ποσοστό κεραμοσκεπών που δεν ευνοούν την τοποθέτησή τους. 

Τηλεπικοινωνίες 

Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή στην περιοχή έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια και είναι ικανοποιητική από ποσοτική και ποιοτική άποψη (ψηφιακό δίκτυο). 

Η υπάρχουσα υποδομή μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη εφαρμογών 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, την 

τηλεεκπαίδευση κλπ. 

Το δίκτυο του ΟΤΕ, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, είναι εναέριο δημιουργώντας 

σημαντικά αισθητικά προβλήματα στον οικισμό της Σκοπέλου αλλά και στους άλλους 

οικισμούς. 

Επίσης υπάρχει σειρά κεραιών, είτε για την εξυπηρέτηση του εναέριου δικτύου, είτε 

για την εξυπηρέτηση της κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, τοποθετημένες κεραίες 

υπάρχουν στο βουνό Παλούκι Σκοπέλου και στην κορυφή Κοπρισιές. 

 

8.9 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο φυσικό Περιβάλλον 

8.9.1 Υπάρχουσες πηγές ρύπανσης ή άλλες πιέσεις προς το περιβάλλον 

Η υφιστάμενη κατάσταση του Περιβάλλοντος είναι σε καλό επίπεδο. Κύριος λόγος 

είναι η έλλειψη βιομηχανικής ανάπτυξης. Επίσης η τουριστική ανάπτυξη δεν είναι 

μαζικού χαρακτήρα και σε σχέση με άλλες κατηγορίες ανάπτυξης, είναι πιο ήπια 

όσον αφορά τις επιπτώσεις της στο Περιβάλλον.  

Τα κυριότερα υφιστάμενα προβλήματα κατά σειρά σημαντικότητας είναι: 

 Έλλειψη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) και Πολεοδομικών-

Ρυμοτομικών μελετών. Η έλλειψη του Γ.Π.Σ. δημιουργεί μεγάλα προβλήματα 

στην ανάπτυξη του νησιού καθώς η ανάπτυξη είναι απρογραμμάτιστη χωρίς να 
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την διέπουν διαχρονικοί κανόνες και αρχές οι οποίες διασφαλίζουν βασικά 

χαρακτηριστικά μίας βιώσιμης ανάπτυξης όπως προστασία φυσικών πόρων, 

προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, ισόρροπη ανάπτυξη, χρήσεις γης κλπ. Σε 

αυτό θα βοηθούσε η εφαρμογή της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

(Γ.Π.Σ.) του νησιού βάση του Νόμου 2508 για την ‘’Βιώσιμη οικιστική 

ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις’’ η οποία 

είναι σε φάση εκπόνησης (κατατεθειμένο Β2 Στάδιο), καθώς και η μετέπειτα 

μελέτες Πολεοδομικών ρυθμίσεων και πράξεων εφαρμογής. 

 Αισθητική υποβάθμιση από την περιορισμένη κατασκευή σπιτιών όπου 

εκλείπουν τα χαρακτηριστικά της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του νησιού και 

κυρίως του οικισμού Σκοπέλου, ο οποίος είναι Παραδοσιακός. Εμφάνιση 

κουφωμάτων αλουμινίου, πλαστικών σε απομίμηση ξύλου, έλλειψη 

κεραμοσκεπής κλπ. Γενικά αρκετά πιο περιορισμένα τα προβλήματα αυτού του 

είδους σε σχέση με την Σκιάθο και την Αλόννησο. 

 Προβλήματα όσον αφορά τα υγρά απόβλητα στις περιοχές όπου δεν υπάρχει 

κεντρική μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, όπως στο Λουτράκι και 

στην Γλώσσα. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε φάση ένταξης για 

χρηματοδότηση οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) που θα 

εξυπηρετήσουν την περιοχή. 

 Πιέσεις στα νερά του νησιού. Οι υφιστάμενες πιέσεις προέρχονται από τους 

εξής λόγους:  

1. Πιθανή υπεράντληση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα με συνέπεια την 

ταπείνωση της στάθμης του και την εμφάνιση φαινόμενων υφαλμύρωσης. 

2. Έλλειψη συστημάτων συχνής παρακολούθησης της ποιότητας και της 

στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα. 

3. Λειτουργία βόθρων σε οικισμούς με αμφίβολη διαστασιολόγηση αλλά και 

έλεγχο συντήρησής των. 

4. Σημαντική ετήσια αύξηση της ζήτησης σε υδατικούς πόρους.  

 Πίεση των ελάχιστων υγροτοπικών συστημάτων του νησιού.  

1. Η αναφορά γίνεται για το έλος της Μηλιάς το οποίο είχε επιχωματωθεί σε 

μεγάλο βαθμό και είχε εκχερσωθεί με στόχο την τουριστική ανάπτυξη της 

παραλίας και την οικιστική ανάπτυξη. Η κατάσταση παραμένει στάσιμη μετά 

από δικαστικές διαμάχες πολιτών που έλαβαν χώρα πριν αρκετά χρόνια. Το 

έλος έχει επανακτήσει σε σημαντικό βαθμό τα φυσικά χαρακτηριστικά του.  

 Πιέσεις από τα απορρίμματα. Η διάθεση των απορριμμάτων γίνεται στον χώρο 

διάθεσής των στην περιοχή ‘’Κεντριάς’’ 4 χλμ. από την πόλη της Σκοπέλου, ο 

οποίος έχει αναβαθμιστεί σε Χ.Υ.Τ.Α. Η υφιστάμενη υποδομή για την συλλογή 
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και την αποκομιδή, το διαθέσιμο προσωπικό καθώς και η συχνότητα συλλογής 

των απορριμμάτων (7 φορές/εβδομάδα το καλοκαίρι - 5φορές/ εβδομάδα τον 

χειμώνα στις περισσότερες περιοχές του Δήμου) κρίνονται επαρκή. Σε αρχικό 

στάδιο είναι η συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων και κυρίως στην 

επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση υλικών. Πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη 

οργανωμένης ανακύκλωσης πλαστικών και συσκευασιών τα οποία αποτελούν 

τον μεγαλύτερο ποσοστό των στερεών αποβλήτων, μειώνοντας τον χρόνο 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Σημαντικές ποσότητες απορριμμάτων, πετιούνται από 

ασυνείδητους ανεξέλεγκτα. Τον Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε το Τοπικό Σχέδιο 

Αποκεντρωμένης Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, του Δήμου 

Σκοπέλου (ΤΣΔΑ). Η υλοποίηση του ΤΣΔΑ καταφέρνει ολοκληρωμένη λύση 

στην διαχείριση των ΑΣΑ, σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα, Εθνικό 

Σχεδιασμό Διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και Περιφερειακό Σχεδιασμό 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Προφανώς  

 Εκτός από τη διάθεση των απορριμμάτων στον προβλεπόμενο χώρο, 

περιστασιακά αναφέρονται – όπως σε όλη την επικράτεια – φαινόμενα 

ανεξέλεγκτης διάθεσης ογκωδών απορριμμάτων (μπάζα, οικοδομικά υλικά, 

κλπ.) σε ανοιχτούς χώρους ρέματα και ακτές. Τα τελευταία χρόνια μετά την 

καλή λειτουργία του κεντρικού χώρου απόρριψης των απορριμμάτων και την 

καλή περιφρούρηση από δασοφύλακες του νησιού, το φαινόμενο έχει 

περιορισθεί αλλά ακόμα υφίσταται.  

 Διανοίξεις – βελτιώσεις δρόμων κυρίως από ιδιώτες η οποία γίνεται 

απρογραμμάτιστα και τυχαία λόγω και της έλλειψης γενικότερων σχεδίων και 

όπως προαναφέρθηκε έλλειψης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.). Επίσης 

ελλιπής τήρηση Περιβαλλοντικών όρων όπου έχουν γίνει μελέτες για έργα 

βελτίωσης δρόμων μεγαλύτερης εμβέλειας σε επίπεδο νησιού. 

 Πολύ περιορισμένα προβλήματα από χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 

  

8.9.2 Εκμετάλλευση φυσικών πόρων (ορυκτές πρώτες ύλες, δασικός 

πλούτος, υδάτινοι πόροι, γεωργική γη κ.λπ.) 

Δεν υπάρχει ιδιαίτερη εκμετάλλευση φυσικών πόρων, καθότι ο πρωτογενής τομέας 

είναι σε συρρίκνωση, δεν λειτουργούν δασικοί συνεταιρισμοί και δεν υπάρχει 

παραγωγή ρετσινιού ή καυσόξυλων. Επίσης στην Σκόπελο δεν υπάρχουν πολλοί 

επαγγελματίες ψαράδες, ενώ όλοι είναι παράκτιοι, με εξαίρεση το Λουτράκι όπου 

λειτουργούν μηχανότρατες. Εκμετάλλευση και πίεση ταυτόχρονα, δέχονται οι 

υδατικοί πόροι του νησιού.  
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8.10 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον-Ποιότητα αέρα 

8.10.1  Αναφορά των κύριων πηγών εκπομπής ρύπων στον αέρα στην 

περιοχή μελέτης 

Δεν υπάρχουν σημαντικές, άξιες περιγραφής πηγών εκπομπής ρύπων στον αέρα 

στην περιοχή μελέτης. 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν πηγές εκπομπής ρύπων από κάποια βιοτεχνική 

ή βιομηχανική δραστηριότητα. Οι εκπομπές ρύπων περιορίζονται από την κίνηση των 

οχημάτων στο οδικό δίκτυο, την ενεργειακή κάλυψη για θέρμανση των οικισμών την 

περίοδο του χειμώνα (λέβητες ξύλου ή πετρελαίου, τζάκια, ξυλόσομπες κλπ.). Το 

οδικό δίκτυο αποτελείται κυρίως από την Ε.Ο Σκοπέλου-Γλώσσας-Λουτρακίου. Η 

κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά την καλοκαιρινή περίοδο από την κίνηση 

των επισκεπτών. Όλοι οι ρύποι εκπέμπονται σε περιοχή με μορφολογία που επιτρέπει 

την δυνατότητα ανανέωσης του αέρα. Επίσης η εκπεμπόμενη ποσότητα ρύπων είναι  

μικρή και η πυκνότητα πηγών εκπομπής επίσης πολύ αραιή.   

8.10.2  Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης, με βάση 

διαθέσιμα στοιχεία. 

8.10.3  Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης.  

Δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της ποιότητας αέρα. 

8.11 Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις 

8.11.1  Αναφορά των κύριων πηγών εκπομπής περιβαλλοντικού θορύβου 

ή δονήσεων στην περιοχή μελέτης 

Δεν υπάρχουν σημαντικές, πηγές εκπομπής περιβαλλοντικού θορύβου στην περιοχή 

μελέτης.  

8.11.2  Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της ποιότητας του 

ακουστικού περιβάλλοντος. Εκτίμηση και αξιολόγηση της 

υφιστάμενης ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος στην 

περιοχή μελέτης, με βάση είτε διαθέσιμα στοιχεία είτε μετρήσεις 

γύρω από τη θέση του έργου. 

Περιορισμένες οι αλλαγές της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος. Σημαντική 

είναι η διαφοροποίηση μέσα στο έτος κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όταν ξεκινάει 

και κορυφώνεται η τουριστική περίοδος. Η ηχορύπανση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και 
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διαφοροποιημένο το ακουστικό περιβάλλον, σε σχέση με τον χειμώνα. Δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία είτε μετρήσεις γύρω από την θέση του έργου.  

8.11.3  Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης.  

 

8.12 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη λειτουργία που να παράγει ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

8.12.1  Κύριες πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών στη 

περιοχή μελέτης και στην εγγύτερη περιοχή του έργου. 

Δεν υπάρχει σημαντική πηγή εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών στην 

περιοχή μελέτης. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας βρίσκονται διάσπαρτα στο νησί, 

ενώ δεν υπάρχει οπτική επαφή με την περιοχή μελέτης.  

8.12.2  Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου, μόνο σε περιπτώσεις που 

αναμένονται μεταβολές λόγω του εξεταζόμενου έργου. 

Δεν αναμένονται μεταβολές της υφιστάμενης κατάστασης ηλεκτρομαγνητικού 

υποβάθρου από το εξεταζόμενο έργο.  

 

8.13 Ύδατα 

Το έργο δεν θα επηρεάσει κατά την λειτουργία του την διαθεσιμότητα των 

επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Αθροιστικά όμως με την κατηγορία των έργων 

που αφορούν τουριστικές επενδύσεις, επηρεάζουν τους υδατικούς πόρους του 

νησιού.  

8.13.1  Σχέδια διαχείρισης 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στην Λεκάνη απορροής Σποράδων (GR25) στο ΥΣ Ελιού 

Σκοπέλου με κωδικό GR0700420 και έκταση 82km2. Σύμφωνα με την 1η 

Αναθεώρηση (ΦΕΚ 4673/Β/29-12-2017), του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής στερεάς Ελλάδας 

(GR07), έγινε επανεξέταση των ΥΥΣ. Για την Σκόπελο τα δύο Υπόγεια Υδατικά 

Συστήματα, της Γλώσσας Σκοπέλου GR0700410 και το Σύστημα Ελιού Σκοπέλου 

GR0700420, έγιναν ένα το EL0700390 Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκοπέλου της 

ΛΑΠ EL0735. 

Όσον αφορά το πρώτο σχέδιο αναφέρονταν τα εξής για την περιοχή. 

GR0700420 - Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ελιού-Σκοπέλου.  
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Το σχέδιο διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

‘’Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας GR07’’ αναφέρει για την περιοχή μελέτης που 

υπάγεται στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ελιού Σκοπέλου ότι ορίζεται στο μικτό 

πετρογραφικό σύνολο του μεγαλύτερου μέρους του νησιού, που περιλαμβάνει 

μεσοζωϊκούς ασβεστόλιθους με επικείμενο φλύσχη και προσχωματικά υλικά στις 

πεδινές εκτάσεις Σκοπέλου, Ελιού και Πανόρμου. Η έκταση της περιοχής ορισμού 

του συστήματος είναι 82km2.  

Στα πετρώματα της περιοχής αναπτύσσονται επιμέρους υπόγειες υδροφορίες ως 

εξής: 

• Καρστικές υδροφορίες, στα ανθρακικά πετρώματα της περιοχής με βάση το επίπεδο 

της στάθμης της θάλασσας, που τροφοδοτείται από την απευθείας κατείσδυση του 

μετεωρικού νερού και εκφορτίζεται κυρίως προς την θάλασσα και από κάποιες μικρές 

πηγές που αναβλύζουν στην κεντρική περιοχή του συστήματος και στις παρυφές του 

κάμπου της Σκοπέλου. 

• Κοκκώδεις υπόγειες υδροφορίες στα προσχωματικά υλικά των πεδινών εκτάσεων 

του νησιού όπου και υπάρχουν υδροσημεία άντλησης του υπόγειου νερού. 

Υπερκείμενα στρώματα του συστήματος αποτελούν κατά περίπτωση: τα ανώτερα 

τμήματα των ασβεστόλιθων μέτριας υδροπερατότητας, ή τεταρτογενή υλικά μέτριας 

υδροπερατότητας, ή ο πρακτικά αδιαπέρατος φλύσχης. 

Η μέση ετήσια τροφοδοσία του συστήματος υπολογίζεται της τάξης των 7x106m3, 

ενώ οι απολήψεις σε ετήσια βάση εκτιμήθηκαν σε 0,4x106m3. Συνεκτιμώντας όμως 

και τις εκφορτίσεις του συστήματος τόσο στις προσχώσεις, όσο και στη θάλασσα σε 

πολύ μεγάλο μήκος ακτών με παράκτιες ανθρακικές μάζες, το σύνολο των 

απολήψεων - εκροών είναι πολύ περισσότερο. 

Το υπερετήσιο ισοζύγιο του συστήματος φαίνεται ότι είναι πλεονασματικό. 

Θεωρούμε όμως ότι θα πρέπει να χαρακτηρισθεί οριακό και ευαίσθητο 

επειδή χαρακτηρίζεται από Υψηλή Τρωτότητα, λόγω της άμεσης επικοινωνία 

του με την θάλασσα. 

Οι χρήσεις γης στην περιοχή είναι αγροτικές (κτηνοτροφία) και οικιστικές με μόνιμη 

και παραθεριστική κατοικία και τουρισμό. Επίσης στην περιοχή καταγράφονται 

περιορισμένες γεωργικές χρήσεις, η λειτουργία μίας μονάδας παραγωγής έτοιμου 

σκυροδέματος, ενώ υπάρχουν και εκτάσεις με φυσική βλάστηση. 

Στην περιοχή λειτουργεί η ΕΕΛ της Σκοπέλου, που εξυπηρετεί 6.751 κατοίκους με 

αποδέκτη των προϊόντων της το Αιγαίο Πέλαγος. 

Τέλος, στην περιοχή του συστήματος λειτουργεί ο ΧΥΤΑ Σκοπέλου, που 

καταλαμβάνει έκταση 9.000m2, όπου αποθέτονται ετήσια 4.000 τόνοι 

απορριμμάτων. Ο ΧΥΤΑ είναι εξοπλισμένος με σύστημα συλλογής και βιολογικής 
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επεξεργασίας των στραγγισμάτων. Το σύστημα αντλείται από μικρό σχετικά αριθμό 

υδροληπτικών έργων, τα περισσότερα των οποίων στην κοκκώδη υδροφορία του 

κάμπου της Σκοπέλου και του Ελιού, ενώ κάποιες γεωτρήσεις έχουν κατασκευασθεί 

και στα καρστικά πετρώματα. Σύμφωνα με παλαιά διαθέσιμα στοιχεία χημικών 

αναλύσεων (1974) μίας πηγής και δύο πηγαδιών, η ποιοτική κατάσταση του νερού 

του συστήματος ήταν γενικά καλή. 

8.13.1.i Παρουσίαση των προβλέψεων του Σχεδίου Διαχείρισης 

Υδάτων του οικείου Υδατικού Διαμερίσματος οι οποίες αφορούν στην 

περιοχή μελέτης, καθώς και λοιπές κανονιστικές διατάξεις προστασίας 

του υδατικού δυναμικού της περιοχής. 

Στον ακόλουθο πίνακα, καταγράφονται μέτρα που προτείνονται στο Σχέδιο 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής 

Στερεάς Ελλάδας (GR07) όπου ανήκει το νησί της Σκοπέλου, για την προστασία και 

αποκατάσταση του υδατικού διαμερίσματος.   

α/α ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

128 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 
Κατασκευή 

Λιμνοδεξαμενής 
Πανόρμου ν. Σκοπέλου 

 
Το έργο αφορά στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής συνολικής 
χωρητικότητας 156.000m3, στο Νοτιοδυτικό τμήμα της Νήσου 
Σκοπέλου, Βορειοανατολικά του παραθαλάσσιου οικισμού 

Πανόρμου στην κοίτη του ομώνυμου χειμάρρου, περίπου 1km 
πρίν από την εκβολή του στη θάλασσα. Το συλλεγόμενο νερό 
θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει μέρος των υδρευτικών 
και αρδευτικών αναγκών της περιοχής. 
 

136 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

Διερεύνηση αξιοποίησης 

των επεξεργασμένων 
λυμάτων των ΕΕΛ για την 
ενίσχυση των γειτονικών 
με τις θέσεις παραγωγής 
τους κοκκωδών 
υδροφορέων, των 
προσχωματικών περιοχών 
του συστήματος 

 
Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των επεξεργασμένων 
λυμάτων των ΕΕΛ για την ενίσχυση των γειτονικών με τις 
θέσεις παραγωγής τους κοκκωδών υδροφορέων, των 
προσχωματικών περιοχών του συστήματος. Το ανακτημένο νερό 
από την επεξεργασία λυμάτων των Ε.Ε.Λ. μπορεί να αξιοποιηθεί 
τοπικά, τόσο για την ενίσχυση των κοκκωδών υδροφορέων, όσο 
και παράλληλα για τον έλεγχο προέλασης του υφάλμυρου 
μετώπου. Με τη χρήση του ανακτημένου νερού για τεχνητό 
εμπλουτισμό διευκολύνεται κατά πολύ η εκπλήρωση των 
περισσότερων προϋποθέσεων που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της τεχνικής, όπως είναι αυτές της ύπαρξης νερού, 
της μικρής απόστασης μεταξύ πηγής και θέσης εφαρμογής, των 
κατάλληλων γεωλογικών, και υδρογεωλογικών συνθηκών και 
του λελογισμένου οικονομικού κόστους. 
Η εφαρμογή προτείνεται να γίνει με την μέθοδο διοχέτευσης – 
εισπίεσης μέσω γεωτρήσεων στο υπέδαφος, σε θέσεις που είναι 
γενικά κοντά στην πηγή παραγωγής του ανακτημένου νερού και 
κοντά στο κύριο πρόβλημα (ταπείνωση στάθμης, υφάλμυροι 
υδροφόροι). Τα αποτελέσματα θα είναι τοπικού χαρακτήρα 
κύρια, αλλά μεγάλης σπουδαιότητας δεδομένου του ότι 
επιτυγχάνεται η αξιοποίηση πόρων που σπαταλούνται, με 
παράλληλη αντιμετώπιση προβλημάτων των υπόγειων νερών. 
Προτείνεται να διερευνηθεί η αξιοποίηση των επεξεργασμένων 
υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ α) Λαμίας, β) Αταλάντης (όταν 
τεθεί σε λειτουργία), γ) Ιτέας, δ) Νέας Αρτάκης, ε) Χαλκίδας, 
στ) Μαρμαρίου, ζ) Σκύρου, η)Σκιάθου και θ) Σκοπέλου. 
 

Πίνακας 31. Μέτρα που προτείνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 
Ποταμών Υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07). 

 



HOLIDAYS Α.Ε. 
«Ξενοδοχείο ‘’SKOPELOS HOLIDAYS’’  δυναμικότητας  66 κλινών, 
κατηγορίας 5, στην θέση ‘’Γυφτόλακας’’ του Δήμου ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                  -89- 

 

Στην 1η Αναθεώρηση προσδιορίζεται πρόγραμμα βασικών και συμπληρωματικών 

έργων. 

Η πρώτη ομάδα βασικών μέτρων αφορά σε μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή 

της Κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων. 

Η δεύτερη ομάδα βασικών μέτρων αφορά σε μέτρα που προκύπτουν από την 

υποχρέωση της εφαρμογής της Οδηγίας 3000/60/ΕΚ. 

Εκτός των βασικών μέτρων προσδιορίζονται και συμπληρωματικά μέτρα. 

Η διαμόρφωση του προγράμματος μέτρων κατά την 1η Αναθεώρηση έγινε με βάση 

τα ακόλουθα: 

 Τις απαιτήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

και επίσης και τις ειδικές απαιτήσεις για το πρόγραμμα μέτρων που 

περιγράφονται στο αναλυτικό κείμενο τεκμηρίωσης Πρόγραμμα βασικών και 

συμπληρωματικών Μέτρων.  

 Την κατάσταση των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων όπως 

ταξινομήθηκε με βάσει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης από 

τηνέγκριση του 1ου ΣΔΛΑΠ έως σήμερα. 

 Τους περιβαλλοντικού στόχους που τίθενται για το 2ο ΣΔΛΑΠ για τα υδατικά 

συστήματα αλλά και τους ειδικούς στόχους για τις προστατευόμενες περιοχές  

 τις σηματνικές πιέσεις που δέχονται τα ύδατα όπως αυτές εντοπίστηκαν κατά 

την προετοιμασία του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης  

 Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους πόρους που μπορούν να 

αντληθούν από αυτά για τν διαχείριση των υδάτων και την υλοποίηση 

συγκεκριμένων δράσεων. 

 Την γενικότερη πολιτική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την 

ενσωμάτωση δράσεων για το σκοπό αυτό. 

 Τις γενικότερες πολιτικές της Χώρας σε σχέση με την προστασία του 

περιβάλλοντος και της διαχείρισης των υδάτων και τις δράσεις που 

προγραμματίζονται. 

 Την αξιολόγηση των μέτρων ως προς την απόδοσή τους. 
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Παρακάτω θα αναφερθούν τα μέτρα της δεύτερης ομάδας βασικών μέτρων που σχετίζονται με την γεωγραφική θέση και διοικητική δομή 

της Σκοπέλου.  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 1ο 

ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μ07Β0401  

Σύνταξη ειδικών 
υδρογεωλογικών 
μελετών για τη 
λεπτομερή οριοθέτηση 
ζωνών προστασίας 
σημείων υδροληψίας 
πόσιμου νερού από 
υπόγεια υδατικά 
συστήματα (πηγές, 
πηγάδια, γεωτρήσεις) 
και πεδίου υδροληψιών 
που καλύπτουν 
ανάγκες οικισμών και 
πόλεων και όχι για 
ατομικές ανάγκες 
μικρών ομάδων π.χ. 
υδρευτικές ανάγκες  

ΒΙΠΕ, ξενοδοχείων, 
μεμονωμένων 
κατοικιών κλπ). 
Προτεραιότητα δίδεται 
στις μεγάλες ΔΕΥΑ ή 
Δήμους που καλύπτουν 
ανάγκες μεγάλων 
πόλεων και μεγάλων 
συγκεντρώσεων 
πληθυσμού. Κατ' αρχήν 
καθορισμός ζωνών 
προστασίας έργων 
υδροληψίας για 
άντληση πόσιμου 
ύδατος μέχρι την 

Μέτρα για την 

προστασία των 
υδάτων που 
προορίζονται για 
ανθρώπινη 
κατανάλωση 
(Άρθρο 7)  

Σύνταξη ειδικών υδρογεωλογικών μελετών για τη λεπτομερή οριοθέτηση ζωνών προστασίας 

σημείων υδροληψίας πόσιμου νερού από υπόγεια υδατικά συστήματα (πηγές, πηγάδια, 
γεωτρήσεις) και πεδίου υδροληψιών (σύστημα γεωτρήσεων) που το νερό τους χρησιμοποιείται για 
ύδρευση). Προτεραιότητα δίδεται στις μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους που καλύπτουν ανάγκες μεγάλων 
πόλεων και μεγάλων συγκεντρώσεων πληθυσμού. Οι ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες αφορούν τα 
έργα υδροληψίας που καλύπτουν ανάγκες οικισμών και πόλεων και όχι για ατομικές ανάγκες 
μικρών ομάδων π.χ. υδρευτικές ανάγκες ΒΙΠΕ, ξενοδοχείων, μεμονωμένων κατοικιών κλπ), ενώ η 
εκπόνησή τους θα πρέπει να γίνει εντός των χρονικών ορίων του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης 
(έως το 2021). Οι προδιαγραφές για τις προαναφερθείσες υδρογεωλογικές μελέτες έχουν ήδη 
καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί από την ΕΓΥ. Μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω ειδικών 
υδρογεωλογικών μελετών, στα έργα υδροληψίας για άντληση υπόγειου πόσιμου ύδατος 
(γεωτρήσεις, πηγές, πηγάδια που καλύπτουν ανάγκες οικισμών και πόλεων και όχι για ατομικές 
ανάγκες μικρών ομάδων π.χ. υδρευτικές ανάγκες ΒΙΠΕ, ξενοδοχείων, μεμονωμένων κατοικιών 
κλπ) ορίζονται καταρχήν προσωρινές ζώνες προστασίας των σημείων απόληψης νερού ως εξής: 
Ζώνη απόλυτης προστασίας Ι : 10-20m περιμετρικά του έργου υδροληψίας ανάλογα με τις 
τοπικές μορφολογικές συνθήκες. Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ : Ορίζεται καταρχάς και 
κατ ελάχιστο, ανάλογα με το είδος της υπόγειας υδροφορίας ως ακολούθως:• Καρστικά 
συστήματα: 600m ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 300m κατάντη των σημείων 
απόληψης νερού ύδρευσης.• Ρωγματώδη συστήματα: 400m ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη 
τροφοδοσίας) και 200m κατάντη των σημείων απόληψης νερού ύδρευσης.• Κοκκώδη συστήματα 
ελεύθερης ροής: περίμετρος ακτίνας 400μ.• Κοκκώδεις υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση 
υδροφορίες: περίμετρος ακτίνας 300μ. Στην περίπτωση, που η ζώνη προστασίας ΙΙ χωροθετείται 
σε μεικτό γεωλογικό υπόβαθρο, η Δ/νση Υδάτων καθορίζει το γεωλογικό σύστημα που θα την 
εντάξει, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωλογικά στοιχεία της περιοχής, ενώ δύναται να ζητήσει και τη 
σύνταξη υδρογεωλογικής έκθεσης.  

Ζώνη προστασίας ΙIΙ: Αφορά τη λεκάνη τροφοδοσίας των υδροληψιών η οποία μπορεί να 
προσδιορισθεί μόνο από την αναφερόμενη ειδική υδρογεωλογική μελέτη. Οι προσωρινές αυτές 
αποστάσεις στις περιπτώσεις μικρών υδροφόρων συστημάτων ή νησιών μπορούν να 
επανακαθορίζονται, με απόφαση των Διευθύνσεων Υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση του 
υπογείου συστήματος, την ανάντη υδρολογική λεκάνη, την παροχή άντλησης, το είδος της 
υδροληψίας κλπ.  

Νέες Δραστηριότητες που καταρχήν απαγορεύονται ανά ζώνη: Ζώνη προστασίας Ι (άμεσης 
προστασίας) Η ζώνη αυτή προστατεύει το άμεσο περιβάλλον της υδροληψίας από ρύπανση και 

Ενσωμάτωση του 
μέτρου 
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ολοκλήρωση των 
ανωτέρω μελετών  

 

χαρακτηρίζεται ως ζώνη πλήρους απαγόρευσης. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται αυστηρά η 
οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία και συντήρηση 
των υδροληπτικών έργων. Ζώνη προστασίας ΙΙ (ελεγχόμενη) Η ζώνη αυτή προστατεύει το 
πόσιμο νερό από μικροβιολογική κυρίως ρύπανση (ζώνη των 50ημερών) και από ρύπανση που 
προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή έργα που είναι επικίνδυνα λόγω γειτνίασης με την 
υδροληψία. Ειδικότερα, η απαγόρευση αφορά τις δραστηριότητες που η εγκατάσταση και 
λειτουργία τους συνδέεται με ρυπαντικά φορτία, που δύνανται να επηρεάσουν τα ΥΥΣ. Επίσης, 
αφορά δραστηριότητες για τις οποίες ακόμη και μετά την επεξεργασία των αποβλήτων τους 
υπάρχει κίνδυνος για μικροβιολογική ρύπανση ή για ρύπανση με άλλες κατηγορίες ρυπαντικών 
φορτίων. Η πιθανή εγκατάσταση μιας εν δυνάμει ρυπογόνου δραστηριότητας στην ανωτέρω ζώνη 
πέραν των απαιτούμενων εγκρίσεων βάσει της κείμενης  

νομοθεσίας θα γίνεται μετά από θετική γνωμοδότηση των Δ/νσεων Υδάτων, κατόπιν υποβολής 
προς έγκριση από τον ενδιαφερόμενο, ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης που θα συμπεριλαμβάνει 
και ανάλυση τρωτότητας του τοπικού υδροφορέα και ανάλυση κινδύνου με τις αντίστοιχες 
αναλύσεις ευαισθησίας και αβεβαιότητας με αναλυτική περιγραφή των βημάτων και των 
πρωτογενών δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί.Επιτρέπεται, η εγκατάσταση και λειτουργία 
όλων των δραστηριοτήτων της υπ’ αριθμ. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) Απόφασης του 
Υπουργού ΠΕΝ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αποδεδειγμένα δεν συνδέονται με ρυπαντικά 
φορτία, που δύναται να επηρεάσουν τα ΥΥΣ. Επιτρέπεται επίσης , η εγκατάσταση και λειτουργία 
δραστηριοτήτων, οι εγκαταστάσεις των οποίων δεν συνδέονται με ρυπαντικά φορτία ενώ τα 
επεξεργασμένα απόβλητα τους θα μεταφέρονται για διάθεση σε χώρους εκτός της ζώνης ΙΙ 
πόσιμου ύδατος. Οι υφιστάμενες δραστηριότητες ελέγχονται ως προς την εφαρμογή των ΑΕΠΟ. 
Ζώνη προστασίας ΙΙΙ (επιτηρούμενη) περιβάλει την Ι και τη ΙΙ ζώνη και αναπτύσσεται σε όση 
απόσταση φθάνει η λεκάνη τροφοδοσίας της υπόγειας υδροφορίας από τον οποίο τροφοδοτείται 
το υδροληπτικό έργο. Η συνολική λεκάνη τροφοδοσίας των υδροληψιών η οποία προσδιορίζεται 
μόνο από την αναφερόμενη ειδική υδρογεωλογική μελέτη. Στη ζώνη ΙΙΙ τηρείται η κείμενη λοιπή 
νομοθεσία για την προστασία των υδάτων.  

Μ07Β0404  

Υλοποίηση Σχεδίων 
Ασφάλειας Νερού  

Μέτρα για την 

προστασία των 
υδάτων που 
προορίζονται για 
ανθρώπινη 
κατανάλωση 
(Άρθρο  

 

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την 

ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή, υιοθετώντας την 
αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής 
μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. Η υλοποίηση των ΣΑΝ θα γίνει κατά 
προτεραιότητα σε μεγάλες ΔΕΥΑ ή Δήμους. Μετά την έγκρισή τους τα ΣΑΝ θα κοινοποιούνται στη 
Διεύθυνση Υδάτων. Για την εκπόνηση των ΣΑΝ θα χρησιμοποιηθούν οι προδιαγραφές του Έργου 
«Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για την καταγραφή 
προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και διερεύνηση 
δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)».  

Συνεχίζει το μέτρο 
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ΔΕΥΑ/ ΔΗΜΟΙ/ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
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Μ07Β0501  

Περιορισμοί και 
προϋποθέσεις 
κατασκευής 
υδροληπτικών έργων 
απόληψης υπόγειων 

Μέτρα ελέγχου 
απόληψης 
επιφανειακού 
και υπόγειου 
νερού και 
αποθήκευσης 

Στα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) που: α) έχει προσδιορισθεί ότι βρίσκονται σε κακή 
ποσοτική κατάσταση, β) στη ζώνη προστασίας ΙΙ των έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου 
ύδατος γ) παρουσιάζουν προβλήματα υφαλμύρινσης, είτε φυσικής προέλευσης, είτε 
προερχόμενης από ανθρώπινες πιέσεις (υπεραντλήσεις), ανεξαρτήτως της περιοχής επέκτασης του 
φαινομένου και, δ) εκτείνονται στις ζώνες των συλλογικών αρδευτικών δικτύων, είναι δυνατή η 
κατά περίπτωση έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου απόληψης υπόγειου νερού υπό προϋποθέσεις και 

Ενσωματώνει τα 
μέτρα 
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νερών (γεωτρήσεις, 
πηγάδια κλπ) για νέες 
χρήσεις, καθώς και της 
επέκτασης αδειών 
υφιστάμενων χρήσεων 
νερού σε: α) περιοχές 
ΥΥΣ με κακή ποσοτική 
κατάσταση β) στη ζώνη 
προστασίας ΙΙ των 
έργων υδροληψίας για 
άντληση πόσιμου 
ύδατος γ) παράκτια 
ΥΥΣ με προβλήματα 

υφαλμύρινσης, 
εκτεταμένης ή τοπικής, 
ανεξαρτήτως 
προελεύσεως της 
(φυσικής ή 
οφειλόμενης σε 
ανθρωπογενείς πιέσεις 
– υπεραντλήσεις) δ) 
ζώνες των συλλογικών 
αρδευτικών δικτύων  

  

επιφανειακού 
νερού  

για χρήσεις που ορίζονται στη συνέχεια.  

Στα ΥΥΣ με α)κακή ποσοτική κατάσταση και β) στη ζώνη προστασίας ΙΙ των έργων υδροληψίας για 
άντληση πόσιμου ύδατος, είναι δυνατή η έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου απόληψης υπόγειου 
νερού για χρήσεις: ύδρευσης (χρήση απόλυτης προτεραιότητας), χρήσεις με γενικότερο κοινωνικό 
και οικονομικό αποτύπωμα για την περιοχή (π.χ. απόληψη νερού για τη διευκόλυνση της 
οικονομικής δραστηριότητας) και χρήσεις έργων που μπορεί να οδηγήσουν σε μετρήσιμη 
απομείωση των απολήψεων από το ΥΥΣ. Η έκδοση της άδειας εξετάζεται με συνεκτίμηση των 
υφιστάμενων δυνατοτήτων του ΥΥΣ για την ικανοποίηση της αιτούμενης χρήσης, χωρίς περαιτέρω 
υποβάθμιση της κατάστασής του, μέσω της αξιολόγησης των τοπικών υδρογεωλογικών συνθηκών 
στην περιοχή της αιτούμενης χρήσης, με τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια: Η αίτηση 
χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου απόληψης υπόγειου ύδατοσ θα πρέπει να συνοδεύεται από 
Υδρογεωλογική Μελέτη που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος την άδεια, στην οποία θα 
περιγράφονται και θα αξιολογούνται οι επικρατούσες τοπικά υδρογεωλογικές συνθήκες και θα 
προκύπτει η δυνατότητα εκτέλεσης έργου απόληψης νερού. Η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων ελέγχει 
την επάρκεια και τα πορίσματα της Υδρογεωλογικής Μελέτης και, εφόσον η προβλεπόμενη χρήση 
κρίνεται συμβατή με τις χρήσεις που ορίζονται παραπάνω, αποδίδει την κατά νόμο άδεια 
εκτέλεσης έργου. Μετά την εκτέλεση του έργου ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει στη 
Δ/νση Υδάτων Υδρογεωλογική Έκθεση εκτέλεσης του έργου με τεχνική του περιγραφή, 
επικαιροποίηση των εκτιμήσεων που είχαν διατυπωθεί στην αρχική Υδρογεωλογική Μελέτη και το 
προτεινόμενο πρόγραμμα εκμετάλλευσης του έργου. Η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων ελέγχει την 
Υδρογεωλογική Έκθεση εκτέλεσης του έργου και αν τεκμηριώνεται ότι από την εκμετάλλευσή του 
δεν προκύπτει επιδείνωση των συνθηκών κακής κατάστασης, χορηγεί την άδεια χρήσης νερού με 
σαφή καθορισμό του προγράμματος εκμετάλλευσης του έργου (απολήψιμοι όγκοι, παροχές και 
πρόγραμμα απολήψεων κλπ), με γνώμονα την αποτροπή περαιτέρω επιβάρυνσης της κατάστασης 
του ΥΥΣ. Αν από την Υδρογεωλογική Έκθεση εκτέλεσης του έργου δεν επιβεβαιώνονται οι 
εκτιμήσεις της αρχικής Υδρογεωλογικής Μελέτης, ή αν προκύψουν ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι 
από την εκμετάλλευση του έργου είναι πιθανόν να προκύψει περαιτέρω επιβάρυνση της 
κατάστασης του ΥΥΣ, τότε η χορήγηση της άδειας χρήσης νερού θα γίνεται με αυστηρούς 
περιοριστικούς όρους και σαφή καθορισμό του προγράμματος εκμετάλλευσης, με γνώμονα την 
κατά το δυνατόν προστασία του ΥΥΣ. Ενδεικτικά αναφέρονται περιορισμοί στους όγκους και στην 
περίοδο των απολήψεων, όπως π.χ. καθορισμός μικρών προς απόληψη όγκων, απολήψεις μόνο 
την υγρή περίοδο, διακοπή των απολήψεων σε περιόδους μειωμένων βροχοπτώσεων κ.α. Σε κάθε 
περίπτωση η χορήγηση των αδειών θα γίνεται με συνεκτίμηση της προβλεπόμενης χρήσης, των 
δυνατοτήτων του ΥΥΣ και των επιπτώσεών της στην κατάστασή του. γ) παράκτια ΥΥΣ με 
προβλήματα υφαλμύρινσης, εκτεταμένης ή τοπικής, ανεξαρτήτως προελεύσεως της (φυσικής ή 
οφειλόμενης σε ανθρωπογενείς πιέσεις –  

υπεραντλήσεις) Στα παράκτια ΥΥΣ που παρουσιάζουν προβλήματα υφαλμύρινσης, είτε φυσικής 
προέλευσης, είτε προερχόμενης από ανθρώπινες πιέσεις (υπεραντλήσεις), ανεξαρτήτως της 
περιοχής επέκτασης του φαινομένου στο ΥΥΣ και μέχρι την ακριβή οριοθέτηση των ζωνών 
υφαλμύρινσης με βάση τις Ειδικές Υδρογεωλογικές Μελέτες που θα πρέπει να συνταχθούν, 
απαγορεύεται κατ΄ αρχήν η κατασκευή υδροληπτικών έργων υπόγειων νερών (γεωτρήσεις, 
πηγάδια κλπ) για νέες χρήσεις ύδατος καθώς και της επέκτασης αδειών υφιστάμενων χρήσεων 
ύδατος , εντός των κάτωθι παράκτιων ζωνών: • Για τα καρστικά ΥΥΣ συστήματα: 300μ. • Για τα 
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κοκκώδη ελεύθερης πιεζομετρικής επιφάνειας ΥΥΣ: 200μ. • Για τα κοκκώδη υπό πίεση 
πιεζομετρικής επιφάνειας ΥΥΣ: 100μ. Διευκρινίζεται ότι οι αποστάσεις που αναφέρονται, θεωρείται 
ότι εφαρμόζονται από το όριο της ζώνης υφαλμύρινσης, στην περίπτωση που η ζώνη αυτή έχει 
καθοριστεί στο Σχέδιο Διαχείρισης, ή από την ακτή για την περίπτωση που η ζώνη αυτή δεν έχει 
καθοριστεί στο Σχέδιο Διαχείρισης. Οι ανωτέρω περιορισμοί αποσκοπούν στον περιορισμό της 
επέκτασης της υφαλμύρινσης στα παράκτια συστήματα. Ορίζονται στο παρόν μέτρο ως κατ΄ 
αρχήν ζώνες περιορισμού, αλλά θα πρέπει να καθορισθούν από την εκπόνηση κατά περίπτωση 
Ειδικών Υδρογεωλογικών Μελετών/ Εκθέσεων. Στα πλαίσια των μελετών αυτών θα καθορίζεται ο 
μηχανισμός, η εξέλιξη και η επέκταση του φαινομένου, αλλά και τα μέτρα σταδιακής 
αποκατάστασης της ποιοτικής κατάστασης  

των ΥΥΣ μέσω, όχι μόνο απαγόρευσης νέων γεωτρήσεων, αλλά επίσης μείωσης έως και 
κατάργησης των αντλήσεων των υφισταμένων χρήσεων, δίνοντας προτεραιότητα στην εξεύρεση 
εναλλακτικών λύσεων κάλυψης των αναγκών. Οι Διευθύνσεις Υδάτων είναι αρμόδιες για την 
περαιτέρω επέκταση ή τροποποίηση των ζωνών αυτών, δεδομένου ότι αναφέρονται στο σύνολο 
του υπό εκμετάλλευση ΥΥΣ και όχι στη χωρική και μόνον θέση ενός πιθανού νέου υδροληπτικού 
έργου. Περαιτέρω δε και μέχρι την εκπόνηση των παραπάνω αναφερόμενων Ειδικών 
Υδρογεωλογικών Μελετών, οι Διευθύνσεις Υδάτων είναι αρμόδιες για την εξέταση της 
δυνατότητας χορήγησης κατά περίπτωση άδειας εκτέλεσης έργου απόληψης υπόγειου νερού στα 
ΥΥΣ με προβλήματα υφαλμύρινσης, για τις χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση 
(α) του παρόντος μέτρου και με τις ίδιες με αυτή προϋποθέσεις εκπόνησης Υδρογεωλογικής 
Μελέτης διαπίστωσης των τοπικών υδρογεωλογικών συνθηκών. δ) Εντός των ζωνών των 
συλλογικών αρδευτικών δικτύων Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου απόληψης 
υπόγειου νερού εντός των ζωνών των συλλογικών αρδευτικών δικτύων εκτός των περιπτώσεων 
που: δα) το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση των αναγκών του συλλογικού αρδευτικού δικτύου και 
δβ) το έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των αρδευτιων/αγροτικών αναγκών ενδιαφερομένου που 
δεν καλύπτεται από το υπάρχον συλλογικό δίκτυο. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας 
ορίζονται ως εξής: δα) στην περίπτωση έργου που αποσκοπεί στην ενίσχυση των αναγκών του 
συλλογικού αρδευτικού δικτύου (για θερμοκήπια, για αντιπαγετική προστασία και άλλες χρήσεις 
πλην της άρδευσης), η άδεια θα χορηγείται στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του 
δικτύου και όχι σε μεμονωμένο χρήστη. δβ) στην περίπτωση αίτησης από μεμονωμένο χρήστη για 
άρδευση/αγροτική χρήση (αντιπαγετικη προστασία, θερμοκήπια κλπ), ή άδεια θα χορηγείται 
μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και 
λειτουργίας του δικτύου, ότι δεν καλύπτεται από το δίκτυο. Για την υπαγωγή άλλων περιπτώσεων 
στις παραπάνω εξαιρέσεις γνωμοδοτεί η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων με βάση περιβαλλοντικά και 
κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια.  

Μ07Β0502  

Ηλεκτρονική ετήσια 
καταγραφή και 
αποστολή μετρήσεων 
των απολήψεων 
επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων  

 

Καταγραφή απολήψεων επιφανειακού και υπόγειου νερού για ύδρευση, άρδευση και λοιπές 

χρήσεις.. Το παρόν μέτρο προβλέπει την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής στην οποία οι 
χρήστες να συμπληρώνουν απευθείας την καταγεγραμμένη απόληψη ύδατος. Η ηλεκτρονική 
ετήσια καταγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους παρόχους ύδατος ύδρευσης και άρδευσης, 
όπως αυτοί ορίζονται από την ΚΥΑ 135275/2017 (ΦΕΚ 1751 Β 2017), και για τις υδροβόρες 
βιομηχανίες (όπως ενδεικτικά τα εμφιαλωτήρια). Η ετήσια ηλεκτρονική καταγραφή είναι 
υποχρεωτική για όλες τις απολήψεις άνω των 10 κ.μ. ανά ημέρα.. Τα δεδομένα αυτά θα δίνουν 

Ενσωματώνει το 
μέτρο 

RBD07_SM08_10
6 

ΕΓΥ/ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΥΔΑΤΩΝ 



HOLIDAYS Α.Ε. 
«Ξενοδοχείο ‘’SKOPELOS HOLIDAYS’’  δυναμικότητας  66 κλινών, 
κατηγορίας 5, στην θέση ‘’Γυφτόλακας’’ του Δήμου ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                                                                                                                               -94- 

 

συνολική εικόνα των απολήψεων και αποτελεί ένα πρώτο βήμα ελέγχου των απολήψεων.. Θα 
χρησιμοποιείται το ΑΦΜ στο οποίο έχει εκδοθεί η Άδεια Χρήσης. Ο κάθε χρήστης θα υποβάλλει το 
πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους την απόληψη ύδατος. Για τους χρήστες οι  

οποίοι ήδη διαθέτουν μη μηδενιζόμενο υδρόμετρο θα καταγράφεται η ένδειξη του υδρομετρητή, η 
ημερομηνία και ο σειριακός αριθμός υδρομετρητή. Για τις ηλεκτροδοτούμενες γεωτρήσεις θα 
καταγράφεται και ο αριθμός ηλεκτρικής παροχής. Σε όσες υδροληψίες δεν διαθέτουν 
υδρομετρητή, θα καταγράφεται η μέγιστη ετήσια επιτρεπόμενη απόληψη, σύμφωνα με την άδεια 
χρήσης, ως κίνητρο τοποθέτησης υδρομετρητών στις υφιστάμενες υδροληψίες.  

Μ07Β0601  

Διερεύνηση των 
συνθηκών εφαρμογής 
τεχνητών 
εμπλουτισμών 
υπόγειων υδροφόρων 
συστημάτων ως μέσο 
ποσοτικής ενίσχυσης 
και ποιοτικής 
προστασίας των ΥΥΣ, 
με προτεραιότητα στα 
ΥΥΣ με κακή κατάσταση 
και αντιμετώπιση της 
υφαλμύρινσης.  

Μέτρα για τον 
έλεγχο και την 
αδειοδότηση του 
τεχνητού 
εμπλουτισμού 
των ΥΥΣ  

145116/08.03.2011 (ΦΕΚ Β΄ 354).  

Για την εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού απαιτείται η εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης 
όπου θα εξετάζονται το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα, η ύπαρξη ή μη επάλληλων γεωλογικών 
στρωμάτων, η υδραυλική αγωγιμότητά τους, η μεταβιβαστικότητα/υδαταγωγιμότητα, ο 
συντελεστής αποθηκευτικότητας ή ενεργό πορώδες αν πρόκειται για ελεύθερο κοκκώδη 
υδροφορέα, το βάθος του εμπλουτισμού και θα καθορίζονται ο σχεδιασμός και το πρόγραμμα 
εμπλουτισμού, η κατάλληλη μέθοδος και οι βέλτιστες διαδικασίες εφαρμογής. Οι προδιαγραφές 
για τις προαναφερθείσες υδρογεωλογικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και δημοσιοποιηθεί από την 
ΕΓΥ.  

Ενσωματώνει τα 
μέτρα: 

RBD07_OM08_07
6 και 

RBD07_SM_14_1
21 

RBD07_SM_14_1
22 

RBD07_SM_12_1
23 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΥΔΑΤΩΝ/ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Πίνακας 32. Mέτρα της δεύτερης ομάδας βασικών μέτρων της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης της ΛΑΠ του Υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδας (EL07) που σχετίζονται με την γεωγραφική θέση και διοικητική δομή της Σκοπέλου. 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα συμπληρωματικά μέτρα της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.   

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 1ο 

ΣΧΕΔΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ (€) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του 
κοινού σε θέματα 
νερού  

Μ07Σ1502 Εκπαιδευτικά μέτρα 

Ενσωματώνει και 
συνεχίζει τα μέτρα 

RBD07_SM15_124 
και 

RBD07_SM15_126 

12.500 

Προτείνεται η διαρκής εκστρατεία ενημέρωσης των 

καταναλωτών και η έμφαση στη σημασία της ορθολογικής 
διαχείρισης του πόρου και η συνεχής ενημέρωση των χρηστών 
νερού και του κοινού για τις τρέχουσες κάθε φορά συνθήκες 
του ισοζυγίου ύδατος και την αναγκαιότητα των μέτρων που 

τίθενται κάθε φορά σε ισχύ. Πραγματοποίηση ημερίδων για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με την αποδοτική χρήση 
του νερού, την αποτροπή της ρύπανσης που προκαλείται από 
διάφορες δραστηριότητες και την προώθηση της χρήσης του 

ανακυκλωμένου νερού 

Ενίσχυση δράσεων 
περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων στην 
Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση  

Μ07Σ1503 Εκπαιδευτικά μέτρα 
Συνεχίζει τo μέτρο 

RBD07_SM15_125 
12.500 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία έχουν διπλή 
σκοπιμότητα, καθώς από τη μια άμεσος στόχος είναι η μεταφορά 

μηνυμάτων - τρόπων εξοικονόμησης νερού στο σπίτι - 
προστασία υδάτων από την ρύπανση και από την άλλη 

μακροπρόθεσμος στόχος είναι η σταδιακή αλλαγή στη νοοτροπία 
των αυριανών πολιτών όσον αφορά στη σωστή χρήση του 
νερού. Θα πρέπει να γίνονται μέσα στην τάξη και από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς κάθε τάξης εφόσον έχει 
προετοιμαστεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. 

Δίκτυο 

παρακολούθησης των 
ΕΥΣ και των ΥΥΣ τα 
οποία δεν είναι 
ενταγμένα στο 
Εθνικό Δίκτυο 
Παρακολούθησης και 
μελέτες διερεύνησης, 
παρακολούθησης και 
ερμηνείας των 
αποτελεσμάτων του 
δικτύου.  

Μ07Σ1701 Λοιπά σχετικά μέτρα Νέο μέτρο 300.000* 

Εκπόνηση δειγματοληψιών, μελετών και προγραμμάτων για την 

διερεύνηση και παρακολούθηση ΕΥΣ και ΥΥΣ που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον είτε για την παρακολούθηση και ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών και των διαπιστώσεων που 
έχουν γίνει κατά τους περιβαλλοντικούς ελέγχους είτε για την 

καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών. 
Οι μελέτες θα προσδιορίσουν και θα ποσοτικοποιήσουν τις πηγές 
ρύπανσης, θα προσδιορίσουν τις κύριες ρυπαντικές ουσίες, θα 
καθορίσουν τη συχνότητα δειγματοληψιών και το δίκτυο των 

σταθμών παρακολούθησης, ποιότητας και ποσότητας των 
υδάτων. Επιπλέον θα προσδιορίσουν τις παραμέτρους που θα 

παρακολουθούνται και τη συχνότητα σε σχέση και με τους 
ρυπαντές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ενδεχομένως απαιτούνται 
170 θέσεις δειγματοληψιών ΥΥΣ και 30 θέσεις δειγματοληψιών 

ΕΥΣ. 

Πίνακας 33. Συμπληρωματικά μέτρα της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07). 
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8.13.1.iι Έλεγχος συμβατότητας του έργου σε σχέση με τις προβλέψεις 

των σχεδίων διαχείρισης υδάτων και τις λοιπές προαναφερόμενες 

κανονιστικές διατάξεις. 

Την περιοχή μελέτης αφορά το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας GR07. 

Η λειτουργία του έργου επιφέρει πολύ μικρή διαφοροποίηση στις ανάγκες 

υδροδότησης του νησιού. 

Το έργο δεν αντίκειται στις προβλέψεις του Σχεδίου διαχείρισης υδάτων. Θα πρέπει 

να προταθούν μέτρα για την ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων που απαιτεί για 

την λειτουργία του, ώστε να επιβαρύνει όσο το δυνατό λιγότερο τους υδατικούς 

πόρους του νησιού.  

8.13.1.iii Έλεγχος συμβατότητας του έργου σε σχέση με τις 

προβλέψεις τυχόν εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας. 

Η περιοχή των Β. Σποράδων δεν ανήκει στις περιοχές όπου είναι πιθανό να 

σημειωθεί πλημμύρα ή με δυνητικά σημαντικές συνέπειες από μελλοντικές 

πλημμύρες και δεν προσδιορίζονται Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

(ΖΔΥΚΠ). Πιθανότατα θα πρέπει να επανεξεταστεί η περιοχή μετά από τα γεγονότα 

της μεγάλης πλημμύρας της Σκοπέλου τον Σεπτέμβριο του 2015. 

8.13.2  Επιφανειακά ύδατα 

Δεν υπάρχουν χείμαρροι μόνιμης ροής παρά μόνο περιοδικής. Στο νησί υπάρχουν 

πάρα πολλές πηγές οι οποίες κατά την θερινή περίοδο μειώνεται σημαντικά η παροχή 

τους. 

8.13.2.i Περιγραφή επιφανειακού φυσικού ή τεχνητού υδρογραφικού 

δικτύου στην περιοχή μελέτης, με ειδική αναφορά στις λεκάνες 

απορροής, στις πηγές σε αποδέκτες, στους συντελεστές κατείσδυσης 

και σε άλλα χαρακτηριστικά που επιδρούν καθοριστικά στη μορφή του 

δικτύου. 

Επιφανειακά νερά 

Το υδρογραφικό δίκτυο του νησιού, στη διαμόρφωση του οποίου έχουν συμβάλει η 

λιθολογία, η τεκτονική, το ανάγλυφο και οι κλιματολογικές συνθήκες, είναι γενικά 

μικρού μήκους, με σημαντικές όμως επιφανειακές απορροές σε περιόδους έντονων 

βροχοπτώσεων.  

Για το νησί διαπιστώνονται το παρακάτω υδρογραφικό δίκτυο 

Το ρέμα Ποταμός (Παπασταματίου Ι., 1963) ή Λιμνονάρι που εκβάλλει στον 

όρμο Λιμνονάρι είναι αρκετά αξιόλογο και αναπτύσσεται στο νότιο τμήμα του 
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νησιού. Αυτό αποστραγγίζει τους λόφους Πευκιά (300m.) και Αλυκιά αλλά και 

την περιοχή στα ανατολικά των Κoπρισιών. Το ρέμα αυτό αναφέρεται ότι μπορεί 

να εμφανίζει πολύ μικρή ροή και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 

μικροπηγές που τροφοδοτείται (ΕΟΕ, Mom, 1996). Η λεκάνη απορροής του 

συνορεύει με τη λεκάνη Πανόρμου. 

Τα ρέματα Τριπόχτη και Κονάρι αποστραγγίζουν στο νοτιοανατολικό ακραίο 

τμήμα του νησιού και τις κορυφές Καφάσι (566m.) και Παλούκι (546m.) σε ένα 

μάλλον πολύπλοκο υδρογραφικό δίκτυο. Ανήκουν στην υδρολογική υπολεκάνη 

του Στάφυλου που έχει έκταση 5,3Km2 (Mataragas D.) και είναι υποσύνολο της 

μεγαλύτερης του νησιού.   

Το ρέμα Αγίας Τριάδος αποστραγγίζει τη βόρεια πλευρά του νοτιοανατολικού 

ακραίου τμήματος του νησιού και η λεκάνη απορροής του έχει υψόμετρα από 400 

έως 100m. σε απόσταση 150 m. από την εκβολή του στη θάλασσα, όπου οι ακτές 

είναι βραχώδεις και απότομες. 

Το ρέμα Βαθειάς βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του κεντρικού τμήματος του 

νησιού, βορειοδυτικά της Χώρας. Στην λεκάνη απορροής του περιλαμβάνεται ο 

λόφος Ρεβίθι (430m.), τα Σεντούκια (505m.) και η δυτική πλευρά του σχηματισμού 

"Παππού". 

Το ρέμα Κεραμωτό βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού, αντιδιαμετρικά ως 

προς το Λουτράκι και διασχίζει κάθετα το επίμηκες σχήμα του νησιού. Αυτό 

τροφοδοτείται από πηγαίες αναβλύσεις στις πλευρές του ρέματος με παροχή 65m3/d 

(Τάσιος-ΙΓΜΕ, 1985). 

Το ρέμα Βαθύρεμα, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Ν. Κλήματος, στη δυτική 

πλευρά του νησιού, στα βόρεια του χειμάρρου Μηλιά. Αποστραγγίζει τη νοτιοδυτική 

πλευρά του ορεινού όγκου της Δέλφη (681m.) και εκβάλλει στην περιοχή Νέου 

Κλήματος (Έληος). 

Το υπόλοιπο υδρογραφικό δίκτυο περιλαμβάνει μικρότερα ανώνυμα ρέματα 

και μισγάγγειες και κυρίως το δίκτυο που αποστραγγίζει τη βόρεια πλευρά του 

σχηματισμού Δέλφη. Επίσης είναι κατασκευασμένη, η τεχνητή λιμνοδεξαμενή στην 

θέση ‘’Πάνορμος’’ Σκοπέλου, με εκτιμούμενη ποσότητα συγκέντρωσης υδάτων τα 

165.000m3. 

Η ανάγκες του νησιού σε ύδρευση και άρδευση καλύπτονται σε κάποιο βαθμό και 

από πηγάδια και λίγες γεωτρήσεις.  
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Υδατικό ισοζύγιο στο σταθμό της Σκοπέλου
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Κατείσδυση και επιφανειακή απορροή  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ΙΡΙΣ (Υπουργείο Ανάπτυξης Γ.Γ.Ε.Τ.-2005 ‘’Ανάπτυξη 

αερομεταφερόμενου συστήματος τηλεσκοπικών υπερφασματικών δεκτών για την 

εύρεση υποθαλάσσιων και παράκτιων πηγών γλυκού νερού’’), η μέση ετήσια 

πραγματική εξατμισοδιαπνοή ανέρχεται σε 439 mm ή 53,8%. Η διαφορά της 

πραγματικής εξατμισοδιαπνοής από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα αποτελεί το 

πλεόνασμα νερού και αντιπροσωπεύει τις ποσότητες νερού που αντιστοιχούν στις 

διαδικασίες της απορροής και της κατείσδυσης. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 1. Υδατικό ισοζύγιο στο σταθμό της Σκοπέλου. 

Π : πλεόνασμα νερού, Υ: χρησιμοποίηση εδαφικής υγρασίας, Ε: έλλειμμα νερού,  

Α: αναπλήρωση του νερού του εδάφους) 

 

Στο Σχήμα 1 φαίνεται η πορεία του μέσου υδατικού ισοζυγίου του σταθμού της 

Σκοπέλου από το οποίο προκύπτει ότι:   

Έλλειμμα νερού υπάρχει από το μήνα Μάιο έως και Σεπτέμβριο. Η αναπλήρωση της  

εδαφικής υγρασίας γίνεται το μήνα Οκτώβριο. Πλεόνασμα νερού εμφανίζεται την 

περίοδο από τον Νοέμβριο έως και τον Μάρτιο. 

Από τα όσα εκτέθηκαν ανωτέρω για το μέγεθος της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής, 

προκύπτει ότι ποσοστό 46% του μέσου ετήσιου όγκου του νερού των 

βροχοπτώσεων αντιστοιχεί στις διεργασίες της κατείσδυσης και της επιφανειακής 

απορροής. Ο διαχωρισμός των δύο μεγεθών δεν είναι εφικτός, καθώς δεν 

υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις επιφανειακής απορροής.  

Σε περιοχές που δομούνται από ανθρακικά πετρώματα η επιφανειακή απορροή 

υφίσταται μόνο σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, εξαρτάται δε από το βαθμό 

κερματισμού και καρστικοποίησης των πετρωμάτων αυτών. Σε υπερετήσια πάντως 

κλίμακα αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό έως μηδενικό ποσοστό του νερού των 

βροχοπτώσεων.  

Στην περιοχή έρευνας οι ανθρακικές μάζες αποτελούνται στη μεγαλύτερή τους 

επιφανειακή εξάπλωση από δολομίτες και δολομιτικούς ασβεστολίθους, 
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σχηματισμοί οι οποίοι δεν ευνοούν την καρστική διάβρωση. Για το λόγο αυτό 

θεωρούμε ότι από το συνολικό ποσοστό απορροής και κατείσδυσης (46%) του 

νερού των βροχοπτώσεων το 6% αντιστοιχεί στην επιφανειακή απορροή και το 

υπόλοιπο 40% αντιστοιχεί στην κατείσδυση και συμβάλλει στην επανατροφοδοσία 

των καρστικών υδροφόρων. 

8.13.2.ii Περιγραφή των υφιστάμενων χρήσεων, θεσμοθετημένων και 

πραγματικών, των επιφανειακών υδατικών πόρων. 

Δεν υπάρχουν χρήσεις στην περιοχή μελέτης των επιφανειακών υδατικών πόρων. 

8.13.2.iii Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων 

στις κύριες ροές και στα ύδατα που επηρεάζονται από το έργο. 

Το έργο δεν επηρεάζει υδατικές ροές.  

8.13.2.iv Διαθέσιμες διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της 

ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών υδάτων. 

Στην Σκόπελο δεν υπάρχουν λίμνες. Υπάρχουν 2 θέσεις υγροτόπων πολύ μικρής 

έκτασης. 

Το ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και η κατανομή αυτών στη διάρκεια 

του υδρολογικού έτους, σε συνδυασμό με το θερμοκρασιακό καθεστώς και τη φύση 

των πετρωμάτων που δομούν γεωλογικά την περιοχή έρευνας, αποτελούν τον 

καθοριστικότερο παράγοντα για την τροφοδοσία των επιφανειακών υδάτων και 

υπόγειων υδροφόρων που διαμορφώνονται σε αυτά. Το μέσο ετήσιο ύψος 

βροχόπτωσης ανέρχεται στα 851mm. Στις περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο από 

αυτό της θέσης εγκατάστασης του σταθμού αναμένεται μεγαλύτερο ύψος, ιδιαίτερα 

στην ορεινή ζώνη. Η επιφανειακή απορροή αλλά και το ωφέλιμο απόθεμα νερού στο 

έδαφος εξαρτάται από τη φύση του εδάφους και τη βλάστηση. 

8.13.3  Υπόγεια ύδατα 

Σημαντικές είναι οι ποσότητες σε υπόγεια ύδατα. Στα υπόγεια ύδατα στηρίζεται η 

υδροδότηση του νησιού για τους τρείς μεγάλους οικισμούς, αλλά και την κάλυψη 

της αυξημένης ζήτησης κατά την θερινή περίοδο, όπου πολλαπλασιάζεται ο 

πληθυσμός λόγω των επισκεπτών.  
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8.13.3.i Περιγραφή των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της 

περιοχής μελέτης με στοιχεία που αφορούν την έκταση και τα όρια της 

υδρολογικής και υδρογεωλογικής λεκάνης τους συντελεστές 

εμπλουτισμού, το συνολικό όγκο υδατικών αποθεμάτων, τις 

αναμενόμενες στάθμες και τα σημεία εκφόρτισης του υπόγειου 

υδροφορέα. 

Η υδρογεωλογική συμπεριφορά των διάφορων γεωλογικών σχηματισμών είναι 

συνάρτηση της λιθολογικής σύστασης αυτών, της κοκκομετρίας, (κοκκώδεις σχημα-

τισμοί), του τεκτονισμού που έχουν υποστεί (συμπαγή πετρώματα) και του βαθμού 

καρστικοποίησης εφόσον πρόκειται για ανθρακικά πετρώματα.  

Η σχετική μεταξύ τους θέση υδροπερατών και αδιαπέρατων σχηματισμών, το 

μέγεθος της επιφανειακής και υπόγειας ανάπτυξης αυτών, σε συνδυασμό με τον 

έντονο τεκτονισμό, τον κατά θέσεις υψηλό βαθμό καρστικοποίησης των ανθρακικών 

πετρωμάτων στην περιοχή έρευνας και την υδραυλική επικοινωνία αυτών σε μεγάλο 

μήκος με τη θάλασσα, αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες για την κίνηση 

των υπόγειων νερών και την ανάπτυξη υπόγειων υδροφορέων.  

Οι τρεις διακριτές γεωτεκτονικές ενότητες που συμμετέχουν στη γεωλογική δομή 

της Σκοπέλου (ενότητα των σχηματισμών της Πελαγονικής, ενότητα Γλώσσας και η 

ενότητα Παλούκι), λόγω της τεκτονικής σχέσης μεταξύ τους και της διαφορετικής 

λιθολογικής σύστασης των επιμέρους σχηματισμών που τις απαρτίζουν, 

διαχωρίζονται και υδρογεωλογικά σε αντίστοιχες ενότητες. Σύμφωνα με το Σχέδιο 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής 

Στερεάς Ελλάδας (GR07) όπου ανήκει και η Σκόπελος το υπό μελέτη έργο ανήκει 

στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ελιού Σκοπέλου με κωδικό GR0700420 (στην 1η 

Αναθεώρηση του Σχεδίου τα 2 υπόγεια τμήματα έχουν ενσωματωθεί σε ένα για όλο 

το νησί) όπου ορίζεται στο μικτό πετρογραφικό σύνολο του μεγαλύτερου μέρους του 

νησιού που περιλαμβάνει μεσοζωικούς ασβεστόλιθους με επικείμενο φλύσχη και 

προσχωματικά υλικά στις πεδινές εκτάσεις Σκοπέλου, Ελιού και Πανόρμου. Η έκταση 

της περιοχής ορισμού του συστήματος είναι 82km2. Οι υπόγειες υδροφορίες 

διακρίνονται σε Καρστικούς υδροφορείς σε ανθρακικά πετρώματα, οι οποίοι 

τροφοδοτούνται από την απευθείας κατείσδυση και εκφορτίζονται στην θάλασσα και 

κάποιες μικρές πηγές στον κάμπο και το κεντρικό τμήμα της Σκοπέλου και κοκκώδεις 

υπόγειες υδροφορίες στα προσχωματικά υλικά των πεδινών εκτάσεων του νησιού 

όπου αντλούνται και οι κύριες υδροληψίες. Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης 

Υδάτων του ΥΔ GR07 η μέση ετήσια τροφοδοσία του συστήματος υπολογίζεται της 

τάξης των 7x106m3, ενώ οι απολήψεις σε ετήσια βάση εκτιμήθηκαν σε 0,4x106m3. 

Στην περιοχή της Σκοπέλου η Δ.Ε.Υ.Α Σκοπέλου έχει 11 γεωτρήσεις και μία πηγή, με 
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τις οποίες καλύπτει τις υδρευτικές ανάγκες του οικισμού της Σκοπέλου, του 

Σταφύλου και του Αγνώντα.  

8.13.3.ii Περιγραφή των υφιστάμενων χρήσεων, θεσμοθετημένων και 

πραγματικών, των υπόγειων υδατικών πόρων. 

Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες υφιστάμενες χρήσης για τους υπόγειους υδατικούς 

πόρους του νησιού.  

8.13.3.iii Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιoτικών στοιχείων 

στους κύριους υπόγειους υδροφορείς, καθώς και σε όσους 

επηρεάζονται από το έργο ή τη δραστηριότητα. 

Το έργο δεν επηρεάζει άμεσα τους υπόγειους υδροφορείς. Η διάθεση των υγρών 

αποβλήτων του είναι μέσω του αποχετευτικού δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου στον 

όρμο Σκοπέλου μετά την επεξεργασία τους στην κεντρική ΕΕΛ της πόλης Σκοπέλου.  

8.13.3.iv Διαθέσιμες διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της 

ποιότητας και ποσότητας των υπόγειων υδάτων. 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της ποιότητας 

και ποσότητας των υπόγειων υδάτων. 
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8.14 Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος (χωρίς έργο) 

Το έργο είναι υφιστάμενο και δεν δύναται να περιγραφεί τάση εξέλιξης χωρίς το 

έργο.   

8.14.1  Διεξάγεται εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης στο περιβάλλον της 

περιοχής χωρίς το έργο. 

8.14.2  Συμπυκνώνονται και αξιολογούνται συνολικά οι θεματικές 

διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης που καταγράφηκαν στις 

προηγούμενες ενότητες του παρόντες κεφαλαίου. 

Η περιοχή μελέτης αφορά την νήσο Σκόπελο. Νησί με έντονη ανάπτυξη του 

τριτογενή τομέα, εξαιτίας του τουρισμού.   

Οι ανθρωπογενείς πιέσεις στο Περιβάλλον, είναι ήπιες και προέρχονται από τις 

κατασκευές και τον τουρισμό. Το Φυσικό Περιβάλλον βρίσκεται σε πολύ καλή 

κατάσταση με πολύ καλή αντιπροσωπευτικότητα. Το ατμοσφαιρικό Περιβάλλον-

ποιότητα αέρα και το ακουστικό Περιβάλλον είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Τα 

επιφανειακά ύδατα είναι λίγα, ενώ τα υπόγεια ύδατα δέχονται πιέσεις από την χρήση 

τους, είναι σε καλή κατάσταση με μειονέκτημα την εμφάνιση του φαινομένου της 

υφαλμύρηνσης  

Στην περιοχή της άμεσης επιρροής του έργου, υπάρχουν ξενοδοχειακά καταλύματα, 

βίλες και εξοχικές κατοικίες με αραιή σχετικά πυκνότητα. Το περιβάλλον στην 

περιοχή έχει χρήσεις γεωργικής καλλιέργειας ελιάς. Σε ευρύτερη κλίμακα υπάρχει 

έντονη παρουσία του πυκνών δασών και ακτογραμμής με απόκρημνους βράχους. Το 

τοπίο είναι εξαιρετικής αισθητικής αξίας, με ποικιλία οικοσυστημάτων και πλούσια 

φυσική αλλά και τεχνητή βλάστηση. 

Το υπό μελέτη έργο υφίσταται σε περιοχή με ανθρωπογενής παρεμβάσεις 

υποστηριζόμενο από όλα τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Επίσης απέχει πολύ κοντά από 

την μεγαλύτερη και κύρια οδό του νησιού την Ε.Ο. Σκοπέλου-Γλώσσας-Λουτρακίου. 

Η χωροθέτησή του συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που βοηθούν στην 

μικρότερη επιβάρυνσή του στο Φυσικό Περιβάλλον.    

Τα τελευταία χρόνια η αύξηση του τουρισμού ήταν αλματώδης. Στο μέλλον 

αναμένεται να συνεχιστεί η προσέλευση των τουριστών με τους ίδιους ρυθμούς. 

Αυτό θα αποτελέσει και αφορμή για περεταίρω τουριστική ανάπτυξη.  

Οι μελλοντικές χωροθετήσεις νέων δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου, θα επιφέρουν επιπλέον πιέσεις στα φυσικά συστήματα και τους φυσικούς 

πόρους. Αποτέλεσμα θα είναι η επιπλέον οικονομική δραστηριότητα, αυξάνοντας την 

οικονομική πρόσοδο του νησιού και κατ’ επέκταση της Περιφέρειας και της χώρας.   
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9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1 Πιθανές σημαντικές επιπτώσεις του έργου που ενδέχεται να 

προκαλέσει στο περιβάλλον από την χρήση φυσικών πόρων, την 

εκπομπή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων, τη διάθεση των 

αποβλήτων κ.λπ., κατά την κατασκευή και λειτουργία του, σύμφωνα 

με την προτεινόμενη λύση και με εστίαση κυρίως στις εξής 

ιδιαιτερότητες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 

9.1.1 Πιθανότητα εμφάνισης 

Κατά την λειτουργία υπάρχουν επαναλαμβανόμενες επιπτώσεις, από την παραγωγή 

υγρών και στερεών αποβλήτων, την κίνηση των οχημάτων εξυπηρέτησης των 

επισκεπτών και τροφοδοσίας του ξενοδοχείου, την κατανάλωση φυσικών πόρων και 

την παραγωγή θορύβου.  

9.1.2 Έκταση, με αναφορά στη γεωγραφική περιοχή ή/και στο μέγεθος 

του επηρεαζόμενου πληθυσμού. 

Το ξενοδοχείο λειτουργεί σε θέση κοντινή στον οικισμό της Σκοπέλου. Ο 

επηρεαζόμενος πληθυσμός, είναι οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες-παραθεριστές, 

του νησιού της Σκοπέλου.   

9.1.3 Ένταση, με αναφορά στο μέγεθος της μεταβολής, καθώς και στην 

αντιπαραβολή του με τις σχετικές οριακές τιμές. 

Οι σχετικές οριακές τιμές για την λειτουργία του ξενοδοχείου αφορούν τιμές, για τον 

παραγόμενο θόρυβο και τους εκλυόμενους ρύπους στην ατμόσφαιρα.  

9.1.4 Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, με αναφορά στο μηχανισμό 

εμφάνισης (άμεση ή έμμεση επίπτωση, περιγραφή σταδίων στη 

δεύτερη περίπτωση), στις συνιστώσες του φαινόμενου (ώστε να 

διακρίνονται οι απλές από τις σύνθετες επιπτώσεις), καθώς και 

στις εξαρτήσεις έντασης και έκτασης από παράγοντες εκτός έργου, 

αν υπάρχουν. 

Άμεσες επιπτώσεις από την λειτουργία του έργου, έχουμε από την αύξηση της 

κυκλοφορίας των οχημάτων στους δρόμους πρόσβασης προς το ξενοδοχείο, την 

ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων και την υπερβολική παραγωγή θορύβου. 

Η έκλυση ατμοσφαιρικών ρύπων στο περιβάλλον είναι ελάχιστη και θα επηρεαστεί 

μόνο από τον απαγωγό αερίων της κουζίνας του εστιατορίου του ξενοδοχείου.   
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Έμμεσες επιπτώσεις αποτελούν η σπατάλη υδατικών πόρων, η κακή διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων με αποτέλεσμα την μη εξοικονόμηση φυσικών πόρων και η 

σπάταλη στην χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρήση των φυσικών πόρων ενέχει 

έμμεσες επιπτώσεις, από την καύση υδρογονανθράκων στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου και από την χρήση του νερού στην υφαλμύρηνση των υδροφόρων 

οριζόντων. 

9.1.5 Χαρακτηριστικοί χρόνοι (διάρκεια, επαναληπτικότητα). 

Οι επιπτώσεις που προαναφερθήκαν παρουσιάζουν έντονη χρονική κλιμάκωση κατά 

την διάρκεια του έτους. Η αιχμή συμπίπτει με την τουριστική περίοδο, κατά την 

οποία η προσέλευση (επισκεψιμότητα) στο νησί της Σκοπέλου κορυφώνεται κατά 

τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η περίοδος αυτή μπορεί να χωριστεί σε 3 ζώνες 

ανάλογα με την επισκεψιμότητα, σε χαμηλής, μεσαίας και υψηλής. Την ζώνη 

χαμηλής προσέλευσης που αφορά τον μήνα Μάιο, την ζώνη μεσαίας προσέλευσης 

που αφορά τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο και τέλος την ζώνη της υψηλής 

προσέλευσης που αφορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Το υπόλοιπο διάστημα το 

ξενοδοχείο είναι κλειστό και ουσιαστικά μηδενίζεται η δραστηριότητα που οφείλεται 

στην λειτουργία του.   

Οι επιπτώσεις είναι επαναλαμβανόμενες, με την ίδια διαφοροποίηση μέσα στο έτος 

για κάθε χρόνο.  

9.1.6 Δυνατότητες πρόληψης, αποφυγής, αναστροφής ή 

ελαχιστοποίησης.  

Οι δυνατότητες πρόληψης, αποφυγής και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από την 

λειτουργία του ξενοδοχείου έγκειται: 

1. στην ορθή διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων που παράγονται 

κατά την λειτουργία για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Επίσης διαχείριση 

για την προστασία των φυσικών πόrων θα πρέπει να υφίσταται και ο τρόπος 

αντιμετώπισης της διάθεσης του παλαιωμένου εξοπλισμού.   

2. στην ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων που παράγονται κατά την 

λειτουργία.  

3. στην ομαλή και ελεγχόμενη κυκλοφοριακή κίνηση στους δρόμους 

πρόσβασης για το ξενοδοχείο.  

4. στην διατήρηση των αισθητικών κανόνων για μελλοντικές επισκευές των 

κτιρίων. 

5. στην διατήρηση των κανόνων που αφορούν την φύτευση εντός του γηπέδου 

και βοηθούνε στην προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον και στην διατήρηση 

του τοπίου της περιοχής.  
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9.1.7 Συνεργιστική ή αθροιστική δράση με άλλες επιπτώσεις από το ίδιο 

το έργο ή από άλλα έργα ή δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί 

ή προγραμματίζονται στην περιοχή.  

Η τουριστική ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια στα νησιά 

του Αιγαίου. Η συνεχόμενη αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια, με τα συνεχόμενα ρεκόρ και το ασταθές γεωπολιτικά περιβάλλον στην 

ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, προσδίδουν προοπτική περεταίρω ανάπτυξης 

του Τουρισμού.  

Στην Σκόπελο δεν προγραμματίζεται στην παρούσα φάση κάποια μεγάλη 

τουριστική επένδυση. Εξαίρεση αποτελεί η επέκταση του ξενοδοχείου ΑΝΤΙΝΑ 

ΜΠΗΤΣ και ΑΝΤΙΡΝΑ Resort, στην θέση Αντρίνα Πανόρμου. 

Αθροιστικά οι τουριστικές επενδύσεις ασκούνε περεταίρω πιέσεις στο Φυσικό 

Περιβάλλον, με την επιπλέον ζήτηση υδατικών πόρων, την επιπλέον παραγωγή 

αποβλήτων και απαίτηση για την διαχείρισή τους, την επιπρόσθετη κίνηση των 

τεχνικών υποδομών (λιμάνια, δρόμοι) και των φυσικών υποδοχέων (παραλίες, 

απομονωμένοι όρμοι, μονοπάτια).  

9.1.8 Διασυνοριακός χαρακτήρας. 

Το έργο δεν έχει διασυνοριακό χαρακτήρα.  

9.2 Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά. 

9.2.1 Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις στο μικροκλίμα και 

στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής από την κατασκευή 

και λειτουργία του έργου.  

Δεν αναμένεται διαφοροποίηση από την λειτουργία του έργου, στο μικροκλίμα της 

περιοχής. Το έργο δεν σχετίζεται άμεσα με επιπτώσεις σχετικά με την κλιματική 

αλλαγή.  

9.2.2 Εάν από το έργο αναμένονται εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων 

ή σημαντικές μεταβολές στη θερμοχωρητικότητα, εκτιμώνται 

ειδικότερα οι σχετικές μεταβολές.  

Δεν αναμένονται εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές μεταβολές στην 

θερμοχωρητικότητα.  

9.2.3 Εκτιμώνται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις φάσεις 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου, είτε με άμεσους 
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υπολογισμούς, είτε με αξιοποίηση βιβλιογραφικών πληροφοριών 

για ανάλογες περιπτώσεις και υπολογίζεται η συνολική αύξηση ή 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (εκφρασμένη σε 

ισοδύναμους τόνους CO2) σε σχέση με την μηδενική λύση καθώς 

και τυχόν επιπτώσεις στη δυνατότητα προσαρμογής στη κλιματική 

αλλαγή (όπου απαιτείται ανάλογα με το είδος του έργου ή της 

δραστηριότητας και τη γεωγραφική του θέση. 

Λειτουργία 

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα έχουμε: 

 από την καύση πετρελαίου και pellet στον λέβητα που παράγει ζεστό νερό  

 από την κίνηση οχημάτων για την κάλυψη απαραίτητων υπηρεσιών της 

λειτουργίας του ξενοδοχείου (τροφοδοσία νερού, τροφοδοσία προμηθειών, 

αφίξεις-αναχωρήσεις διαμενόντων, άφιξη αναχώρηση προσωπικού κλπ.) 

 Έμμεσα από την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 

Λόγω πολύπλοκης διαδικασίας υπολογισμού και με αρκετές παραδοχές, δεν 

ενδείκνυται για την εκτίμησης της ποσότητας εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου που 

οφείλονται εξαιτίας της λειτουργίας του. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται οι 

κύριες ποσότητες των φυσικών πόρων (πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη κίνησης, 

ηλεκτρική ενέργεια) που απαιτούνται και συμμετέχουν άμεσα στην παραγωγή αερίων 

θερμοκηπίου.  

Μέγιστες Ετήσιες απαιτούμενες ποσότητες 

Πρώτες ύλες Μονάδα Ποσότητα 

Ενέργεια (ηλεκτρική) kWh 140.000 

Πετρέλαιο  λίτρα 8.000 

Pellet κιλά 3.000 

Πίνακας 34. Ετήσιες απαιτούμενες ποσότητες φυσικών πόρων  για την λειτουργία του 
ξενοδοχείου.  

 

9.3 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

9.3.1 Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι αλλαγές στην εικόνα της 

ευρύτερης περιοχής, λόγω του έργου. 

Το έργο είναι υφιστάμενο. Έχουν   διατηρηθεί στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του 

ξενοδοχείου στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονική του νησιού. Επίσης έχει 

διατηρηθεί σε αρκετό βαθμό της προϋπάρχουσας χλωρίδας. Όσον αφορά την θέα 

βρίσκεται στο πεδινό σημείο της ευρύτερης περιοχής και η οικοδόμησή του είναι 

πλήρως σύμφωνη με τους όρους δόμησης που αφορούν το ύψος ανέγερσης ενός 

κτιριακού συγκροτήματος. 
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9.3.2 Χρησιμοποιούνται δόκιμες μέθοδοι αξιολόγησης τοπιολογικών 

μεταβολών και οπτικής παρείσδυσης. 

Το έργο είναι υφιστάμενο. Η μορφολογία της περιοχής έχει μικρές και ομαλές κλίσεις 

και το ύψος των κτιρίων είναι σχετικά μικρό.     

9.3.3 Συγκρίνεται μέσω κατάλληλης φωτορεαλλιστικής απεικόνισης, η 

υφιστάμενη εικόνα του τοπίου με αυτό που ενσωματώνει το έργο ή 

τη δραστηριότητα για τις περιπτώσεις που επηρεάζονται κατά 

ουσιαστικό βαθμό στοιχεία αυξημένου μορφολογικού ή 

τοπιολογικού ενδιαφέροντος. Για τις άλλες περιπτώσεις καθώς και 

για έργα υποκατηγορίας Α2, η φωτορεαλιστική απεικόνιση είναι 

προαιρετική. 

Το έργο είναι Α2 κατηγορίας. Δεν θα γίνει φωτορεαλιστική απεικόνιση. 

9.3.4 Διερευνώνται και αξιολογούνται οι πιθανότητες διάσπασης της 

γραμμής του ορίζοντα και των φυσικών σχηματισμών και 

χρωμάτων του τοπίου από την ένταξη του έργου στην περιοχή, 

καθώς και οι νέες συνθήκες συνέχειας ή ασυνέχειας στην 

οργάνωση του τοπίου. 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 9.3.2 το έργο είναι υφιστάμενο και δεν θα 

υπάρξει διάσπαση της γραμμής του ορίζοντα.    

9.3.5 Εξετάζεται η συμβατότητα των επικείμενων αλλαγών σε σχέση με 

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 

3827/2010 (Α’ 30). 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του τοπίου, έχει γενικές αναφορές, κυρίως ως προς τις 

κατευθύνσεις που πρέπει να κινηθεί, κάθε κράτος που την έχει υπογράψει. Κάθε 

Μέρος αναλαμβάνει να ορίσει τους στόχους ποιότητας τοπίων, για τα τοπία που 

έχουν αναγνωριστεί και εκτιμηθεί, έπειτα από δημόσια διαβούλευση.  

Οι αλλαγές που έχουν προκληθεί από την κατασκευή του έργου, δεν είναι δυνατόν 

να εκτιμηθούν ως προς την συμβατότητα με την ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, 

εφόσον δεν έχουν αναγνωριστεί τα τοπία και δεν έχουν οριστεί οι στόχοι ποιότητας 

των τοπίων. Σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές αφορούν την μετατροπή γηπέδου από 

αγροτική χρήση σε τουριστική. Σε επίπεδο τοπίου υπάρχουν οικοσυστήματα δασικά 

και αγροτικά. Οι αλλαγές επέφεραν μερική αλλοίωση, καθώς έχει διατηρηθεί η 

πλειοψηφία των οικοσυστημάτων που είναι δασικά και αγροτικά. Επίσης τμήματα της 

αγροτικής έκτασης έχουν διατηρηθεί σε σημαντικό βαθμό. Στο σύνολο του τοπίου θα 
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υπάρχει αλλαγή περιορισμένης κλίμακας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά σε σχέση με 

την προτεραία του μορφή.   

9.4 Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά.  

Η κατασκευή του επέφερε άμεσα αλλαγές στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά. Οι 

αλλαγές ήταν περιορισμένες λόγω των μικρών κλίσεων του γηπέδου.  

9.4.1 Εντοπίζονται, με μακροσκοπικές κυρίως παρατηρήσεις, 

ενδεχόμενες επιπτώσεις που αφορούν: 

9.4.1.i. Στην αλλοίωση, κατάτμηση της εξωτερικής επιφάνειας των 

πετρωμάτων. 

Οι κατασκευές έλαβαν χώρα στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους. Δεν έγινε 

αλλοίωση ή κατάτμηση της εξωτερικής επιφάνειας των πετρωμάτων.  

9.4.1.ii. Σε πιθανή καταστροφή ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών, 

όπως π.χ. πηγών σπηλαίων κ.λπ. 

Δεν υπάρχουν τέτοιοι σχηματισμοί στην περιοχή του έργου.  

9.4.1.iii. Σε πιθανή εμφάνιση γεωλογικών φαινομένων ειδικής 

σπουδαιότητας όπως ασταθείς καταστάσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις 

κ.λπ. 

Δεν έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο στην περιοχή άμεσης επιρροής του έργου. 

9.4.2 Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών της περιοχής 

μελέτης εκτιμώνται και αξιολογούνται τα εξής: 

9.4.2.i. Η πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών. 

Κατά την λειτουργία του ξενοδοχείου θα υπάρχει παραγωγή αστικών υγρών 

αποβλήτων. Το ξενοδοχείο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Σκοπέλου.  

9.4.2.ii Η υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφών, π.χ. ως προς τη 

δομή, τη γονιμότητα κ.α. λόγω ενδεχόμενης μακροχρόνιας απόθεσης 

υλικών με τη μορφή σωρών. 

Δεν προβλέπεται η μακροχρόνια απόθεση υλικών με την μορφή σωρών.  

9.4.2.iii Η διάβρωση των εδαφών της περιοχής του έργου λόγω της 

απομάκρυνσης της βλάστησης και άλλων παραγόντων, η συμπίεση και 

η σφράγιση. 

Το έργο είναι υφιστάμενο. Δεν προβλέπονται εργασίες απομάκρυνσης βλάστησης.   
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9.5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

9.5.1 Κατόπιν συνδυαστικής θεώρησης των στοιχείων του φυσικού 

περιβάλλοντος που καταγράφηκαν στην ενότητα 8.5 και αυτών 

που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου 

(κεφάλαιο 6), εκτιμώνται οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, 

βάσει των απαιτήσεων και κατευθύνσεων που τέθηκαν στην αρχή 

του παρόντος κεφαλαίου 9. Η χωρική κλίμακα της εκτίμησης και 

αξιολόγησης μπορεί να αφορά όλη την περιοχή μελέτης, και 

κατόπιν διακριτές ενότητες, σχηματισμούς ή διαπλάσεις εντός 

αυτής. Η θεαματική διάκριση των επιπτώσεων αφορά στη χλωρίδα, 

στην πανίδα και στα οικοσυστήματα, επισημαίνοντας παράλληλα 

εκείνες που επηρεάζουν περισσότερες από μία παραμέτρους. 

Η λειτουργία του έργου θα είναι εποχιακή μέσα στο έτος, αλλά μόνιμη σε βάθος 

χρόνου και δεν προβλέπεται παύση της. Από την λειτουργία του έργου θα έχουμε 

αύξηση, της κίνησης οχημάτων στην περιοχή, των υγρών και στερεών αποβλήτων, 

της κατανάλωσης φυσικών πόρων (ηλεκτρικό, νερό, είδη τροφίμων, είδη πρώτης 

ανάγκης, Η/Μ εξοπλισμό κ.λπ.) και απόβλητα από την συντήρηση του έργου.  

Η λειτουργία του ξενοδοχείου θα επιφέρει αύξηση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη 

περιοχή δηλαδή στο νησί της Σκοπέλου, από την κυκλοφορία των διαμενόντων του 

ξενοδοχείου, σε περιοχές εκτός του ξενοδοχείου. Θα επιβαρυνθούν οι χώροι και οι 

φυσικές περιοχές που συνήθως επισκέπτονται οι τουρίστες όπως οι παραλίες, οι 

αρχαιολογικοί χώροι, οι θέσεις με αξιόλογη θέα κλπ. Επίσης θα επιβαρυνθεί το οδικό 

δίκτυο της περιοχής και τα κύρια μεταφορικά μέσα και υποδομές πρόσβασης στο 

νησί (λιμάνι επιβατηγά πλοία).  

9.5.2 Επιπροσθέτως, στις περιοχές του εθνικού συστήματος 

προστατευομένων περιοχών: 

9.5.2.i Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δίνει έμφαση στα 

ειδικά στοιχεία του περιβάλλοντος για τα οποία τέθηκε σε καθεστώς 

προστασίας.  

Το ξενοδοχείο είναι εντός της περιοχής, Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), που 

ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR 1430004 που αφορά το ‘’Εθνικό 

Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων και Ανατολική Σκόπελος’’. Ένα 

σημαντικό τμήμα του Δ. Σκοπέλου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000. Tο ενδιαφέρον 

για το οποίο τέθηκε σε καθεστώς προστασίας για την περιοχή αφορά κυρίως το 

παράκτιο Περιβάλλον και την παρουσία του Nο1 απειλούμενου θηλαστικού της 
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Ευρώπης της μεσογειακή φώκια Monachus monachus. Η θέση του ξενοδοχείου που 

είναι μακριά από την ακτογραμμή, μόνο έμμεσε επιπτώσεις έχει ως προς τα ειδικά 

στοιχεία του περιβάλλοντος για τα οποία τέθηκε σε καθεστώς προστασίας η περιοχή.  

9.5.2.ii. Σε περιπτώσεις που για το έργο ή τη δραστηριότητα απαιτείται 

Αξιολόγηση του Παραρτήματος 3.2, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη 

ΜΠΕ ως παράρτημα, στην παρούσα ενότητα παρατίθεται σύνοψη της 

εκτίμησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων, με αναφορά στους 

στόχους διατήρησης των ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού 

ενδιαφέροντος (προτεραιότητας και μη), καθώς και σχετικά με το εάν 

αναμένεται να απειληθεί ή όχι η ακεραιότητα της προστατευόμενης 

περιοχής, η οποία αναφέρεται στις οικολογικές της λειτουργίες, και η 

συνεκτικότητα του δικτύου Natura 2000. 

Άμεσες επιπτώσεις από την λειτουργία του έργου δεν υπάρχουν, κυρίως γιατί η 

περιοχή του έργου δεν σχετίζεται άμεσα με την ακτογραμμή και την θάλασσα που 

αποτελούν  τον κύριο οικότοπο και την κύρια αφορμή του λόγου ένταξης της 

περιοχής σε ΤΚΣ. Επίσης η άμεση περιοχή επιρροής αλλά και η ευρύτερη περιοχή του 

έργου, έχει σημαντικό ποσοστό φυτοκάλυψης και προστατευμένων εκτάσεων, που 

είναι πολλαπλάσιες σε σχέση με τις περιοχές που παρουσιάζουν ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις και δραστηριότητες. 

Έμμεσες επιπτώσεις υπάρχουν όπως η παραγωγή υγρών αποβλήτων από τους 

επισκέπτες, η κατανάλωση ενέργειας για την λειτουργία της επιχείρησης, η αύξηση 

έστω και σε μικρή ένταση του θορύβου της περιοχής κλπ.  

Θεωρείται ότι τα μέτρα που προτείνονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 

κρίνονται επαρκή. Από την λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να απειληθεί η 

ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής. 

9.5.2.ii. Στις άλλες περιπτώσεις, εκτιμώνται οι επιπτώσεις στο φυσικό 

περιβάλλον βάσει των απαιτήσεων που τέθηκαν στην παράγραφο 

9.5.1, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία λόγω των οποίων 

προστατεύεται η περιοχή. 

9.5.3 Επιπροσθέτως, σε δάση και δασικές εκτάσεις: 

Το ξενοδοχείο έχει κατασκευαστεί σε έκταση που έχει χαρακτηριστεί ως μη δασική.  

9.5.3.i. Η επίπτωση στο δάσος ή τη δασική έκταση εκτιμάται με βάση 

το εμβαδό κατάληψης του έργου ή της δραστηριότητας, τη διαταραχή 

στο εδαφικό υπόστρωμα, λαμβάνοντας υπόψη τις δασικές φυτεύσεις 

που έχουν ήδη ενταχθεί στο σχεδιασμό του έργου. 
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9.5.3.ii. Εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με την ακεραιότητα και 

συνεκτικότητα του επηρεαζόμενου δασικού σχηματισμού, των 

οικολογικών του λειτουργιών και των υπηρεσιών οικοσυστήματος που 

αυτός προσφέρει 

9.5.4 Επιπροσθέτως, εντός άλλων σημαντικών φυσικών περιοχών 

9.5.4.i. Σε εκτάσεις της ξηράς και των εσωτερικών υδάτων 

 (α) Εκτιμώνται οι επιπτώσεις στα είδη φυτών και ζώων που 

 προσδιορίστηκαν  στην ενότητα 8.5.4.i(α). Εξετάζονται οι πιθανές 

 μεταβολές που οι επιπτώσεις σε  ένα ή ορισμένα είδη ενδέχεται να 

 επιφέρουν σε άλλα εξαρτώμενα είδη. 

Από την κατασκευή του έργου υπήρξαν μόνιμες και μη αντιστρεπτές επιπτώσεις στα 

είδη φυτών εντός του γηπέδου. Οι επιπτώσεις αφορούν την μείωση της έκτασης 

φυτικών διαμορφώσεων. Η μείωση αυτών των εκτάσεων, μειώνει τις εκτάσεις 

Φυσικού Περιβάλλοντος και επηρεάζουν έμμεσα την πανίδα της περιοχής, που 

χρησιμοποιεί αυτές ως ενδιαίτημα. Η μείωση των εκτάσεων αφορά κυρίως 

μεμονωμένα δένδρα ελιάς και φυσικών σχηματισμών ποωδών φυτών. όπως έχουν 

αναφερθεί στην ενότητα  8.5.4.i(α). Από τα είδη στα οποία έγινε πλήρης 

αποψίλωση, συμπεραίνουμε ότι δεν έχει καταχωρηθεί κάποιο ως σπάνιο ή 

προστατευόμενο. Οι ελιές, υπάρχουν σε σημαντικό ποσοστό και σε όμορες εκτάσεις 

του γηπέδου. Παρόλα αυτά η διατήρηση σημαντικής ποσότητας ελιοδένδρων κατά 

την κατασκευή θεωρείται σημαντική για την μείωση των επιπτώσεων στην χλωρίδα 

και πανίδα της περιοχής.      

 (β) Εκτιμώνται οι μεταβολές που αναμένονται, λόγω του έργου ή της 

 δραστηριότητας, στους συντελεστές του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

που εντοπίσθηκαν και περιγράφηκαν στην ενότητα 8.5.4.ii(β). 

Δεν αναμένονται μεταβολές λόγω της λειτουργίας του έργου. 

(γ) Αξιολογούνται οι ενδεχόμενες μεταβολές στην περιοχή μελέτης, 

 λόγω του έργου ή της δραστηριότητας, ως προς τη σημασία της για τη 

 διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στην ευρύτερη θαλάσσια 

 υποπεριοχή όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 σε 

 συνδυασμό με το άρθρο 5 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144). 

Η δυναμικότητα του έργου, είναι πολύ μικρή και η επίδραση όποιων επιπτώσεων 

εκτείνεται σε υποπεριοχή, πολύ μικρής έκτασης και πολύ μικρού αναλογούντος 

ποσοστού της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ν. 3983/2011 (Α’ 144). 
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9.5.4.ii. Εκτίμηση επιπτώσεων στις θαλάσσιες εκτάσεις: 

 

9.6 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

Οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον αφορούν την όχληση από την κίνηση 

των οχημάτων που συμμετέχουν στην κατασκευή του έργου και την αύξηση του 

θορύβου. Λόγω του ότι στα ξενοδοχεία διαμένουν οι επισκέπτες, γενικά η αύξηση του 

θορύβου δεν είναι επιθυμητή καθότι δημιουργεί προβλήματα και στους ίδιους τους 

πελάτες του ξενοδοχείου.  

9.6.1 Χωροταξικός σχεδιασμός-χρήσεις γης 

9.6.1.i. Εκτιμώνται οι μεταβολές στις χρήσεις γης ως αποτέλεσμα της 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας. 

Το υπό μελέτη έργο δεν αντίκειται στις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (Αριθ. 

25292-ΦΕΚ 1484/10-10-2003), ικανοποιώντας τον αναπτυξιακό ρόλο βασισμένο σε 

παραδοσιακές μορφές τουρισμού («ήλιου και θάλασσας») και συμβάλλοντας με την 

επιλογή της κατηγορίας των 5 αστέρων, στην εξυγίανση και αναβάθμιση του. 

Η Σκόπελος ως τουριστικός προορισμός,  έχει ως πρώτο οικονομικό τομέα ανάπτυξης 

τον Τριτογενή, δηλαδή τον Τουρισμό. Αποτέλεσμα αυτού είναι και οι χρήσεις γης 

σταδιακά να μετασχηματίζονται σε χρήσεις για τουριστικές δραστηριότητες. Η 

αλλαγή χρήσης είναι συμβατή με τις οικονομικές προοπτικές του νησιού και με την 

γενικότερη μορφή που λαμβάνουν αυτές στο νησί. Παρόλα αυτά η έλλειψη 

εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., δεν βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση του εξωαστικού χώρου 

με προληπτικό σχεδιασμό, πριν την διαμόρφωσή του με σημειακές χωροθετήσεις.      

9.6.1.ii. Η εκτίμηση αφορά τόσο στις άμεσες πρωτογενείς αλλαγές που 

αναμένονται λόγω του έργου ή της δραστηριότητας, όσο και στις 

έμμεσες ή δευτερογενείς επιπτώσεις που είναι πιθανόν να 

εμφανισθούν ως αποτέλεσμα των πρωτογενών αλλαγών. 

Αλλαγές πρωτογενώς είχαμε στις θέσεις κατάληψης των νέων κατασκευών και στην 

αντικατάσταση των χρήσεων από αγροτική έκταση και πρωτογενή τομέα σε κύριο 

ξενοδοχειακό κατάλυμα και τριτογενή τομέα.  

Η λειτουργία του επιφέρει αύξηση των επισκεπτών στο νησί της Σκοπέλου. Αύξηση 

της κίνησης στο οδικό δίκτυο του νησιού και ιδιαίτερα στους δρόμους πρόσβασης 

του ξενοδοχείου. Επίσης οι διαμένοντες στο ξενοδοχείο, θα επισκεφτούν πολλά 

σημεία εκτός του ξενοδοχείου και άλλες  επιχειρήσεις όπως μαγαζιά εστίασης, ποτού 

ή super markets για αγορά προμηθειών, bar και club, ενοικίαση αυτοκινήτων, 

δίκυκλων και ποδηλάτων.  
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9.6.2 Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον από την λειτουργία του έργου είναι 

θετικές. Οι επιχειρήσεις κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας 5 αστέρων 

(), αυξάνουν και βελτιώνουν την τουριστική υποδομή του νησιού, επιφέροντας 

επίσης οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης, άμεσα από τις ανάγκες 

που δημιουργεί η λειτουργία του έργου και έμμεσα, στις επιχειρήσεις που ως 

δορυφόροι εξυπηρετούν την λειτουργία του ξενοδοχείου. Η λειτουργία του έργου θα 

φέρει αύξηση της κίνησης και σε άλλες επιχειρήσεις της περιοχής, που ούτως ή 

άλλως υπάρχουν για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του νησιού.  

9.6.2.i. Εκτιμώνται οι επιπτώσεις στη διάρθρωση και στα κύρια 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος των πόλεων και οικισμών της 

περιοχής μελέτης που γειτνιάζουν άμεσα με το έργο ή τη 

δραστηριότητα 

Το ξενοδοχείο απέχει από το όριο του οικισμού της πόλης Σκοπέλου 600m. Η 

λειτουργία του δεν επηρεάζει σε βαθμό που να προκύψουν αλλαγές στα κύρια 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της πόλης.      

9.6.2.ii. Αξιολογούνται μεταξύ άλλων οι πιθανότητες διάσπασης της 

ενότητας του πολεοδομικού ιστού, στον αστικό και εξωαστικό χώρο, 

καθώς και οι τάσεις αναβάθμισης ή υποβάθμισης που αναμένονται, 

κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο, λόγω του έργου ή της δραστηριότητας 

Δεν αναμένεται διάσπαση της ενότητας του πολεοδομικού ιστού της πόλης της 

Σκοπέλου από την λειτουργία του έργου. 

9.6.3 Πολιτιστική κληρονομιά  

Υπάρχει αλληλογραφία με τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (ΙΓ’ εφορεία Προϊστορικών 

και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων), τωμ οποίων 

τα έγγραφα επισυνάπτονται στο Κεφάλαιο 16 της παρούσας μελέτης.  

9.6.3.i. Εκτιμώνται οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις σε κηρυγμένους 

αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μελέτης 

Το υπό μελέτη ξενοδοχείο δεν γειτνιάζει άμεσα με κηρυγμένους αρχαιολογικούς 

χώρους. 

9.6.3.ii Εκτιμώνται οι επιπτώσεις στα ιστορικά μνημεία και άλλες 

θέσεις ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

9.6.3.iii. Απαιτείται ειδική εκτίμηση των επιπτώσεων σε οικισμούς ή 

τμήματα τους που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδομικού, 
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αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους 

χαρακτήρα, καθώς και σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς 

Δεν επιρεάζεται ο παραδοσιακός οικισμός της πόλης της Σκοπέλου.  

 

9.7 Κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις  

9.7.1 Προσεγγίζεται το μέγεθος του επηρεαζόμενου πληθυσμού και 

εκτιμώνται οι πιθανές συνέπειες της επιρροής του έργου ή της 

δραστηριότητας στον πληθυσμό αυτό, συμπεριλαμβανόμενης και 

της επίδρασης στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του. 

Σύμφωνα με την απογραφή κατά ΕΣΥΕ, ο άμεσα επηρεαζόμενος από το έργο, θα 

είναι το σύνολο του οικισμού του Δ. Σκοπέλου που σύμφωνα με την απογραφή του 

2011 ανέρχεται σε 4.960 κατοίκους. Το σύνολο των μόνιμων κατοίκων, δεν 

αντικατοπτρίζει το σύνολο του πληθυσμού της περιοχής την τουριστική περίοδο και 

ειδικά την αιχμή της, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι επισκέπτες του καλοκαιριού. 

Το έργο επηρεάζει σε πολύ μικρό ποσοστό τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, καθότι η 

δυναμικότητά του είναι πολύ μικρή σε σχέση με το σύνολο των λειτουργούντων 

κλινών στον Δήμο Σκοπέλου. Συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΤ (Πηγή 

Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας-Βόλος 2017), το σύνολο των κλινών 

των ξενοδοχείων στην Σκόπελο είναι 2.572 κλίνες. 

9.7.2 Εκτιμάται η επίδραση του έργου ή της δραστηριότητας στη 

διάρθρωση της τοπικής οικονομίας, ανά παραγωγικό τομέα και 

κύριο κλάδο της περιοχής.  

Η λειτουργία του έργου σχετίζεται με τον τουρισμό και τις υπηρεσίες που 

απαιτούνται για την υποστήριξη του. Επηρεάζει θετικά τον κύκλο εργασιών του 

τριτογενή τομέα, με αύξηση των εσόδων και θέσεις εργασίας.  
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9.7.3 Προσεγγίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα 

δημιουργηθούν κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του 

έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι πιθανές απώλειες 

θέσεων εργασίας σε επηρεαζόμενους κλάδους ή περιοχές. 

Η λειτουργία του έργου απαιτεί 20 άτομα προσωπικό. Στο προσωπικό 

συμπεριλαμβάνονται Διοίκηση-υποδοχή, λογιστήριο, καμαριέρες, σερβιτόροι, 

μάγειρες, βοηθητικό κουζίνας, ετοιμασίας μπουφέ (barman, barwomen), συντηρητές 

κήπου-πισίνας-Η/Μ εγκαταστάσεων, καθαριότητας και οδηγοί.   

Έμμεσα η συντήρηση του ξενοδοχείου και των εγκαταστάσεων δημιουργούν 

επιπλέον θέσεις εργασίας, των οποίων η απασχόληση δεν είναι απαραίτητο να 

συμπίπτει με την περίοδο που είναι ανοιχτό και λειτουργεί.  

9.7.4 Εκτιμάται η συμβολή του έργου ή της δραστηριότητας στο επίπεδο 

της περιφερειακής και της εθνικής οικονομίας. 

Το έργο είναι τοπικής σημασίας. Η δυναμικότητα του ξενοδοχείου είναι μικρή και η 

συμβολή του σε επίπεδο περιφερειακής και εθνικής οικονομίας είναι μικρή.  

9.7.5 Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιδράσεις του έργου ή της 

δραστηριότητας στην ποιότητα ζωής, ως προς τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις, στην αξία της γης και στις ευκαιρίες 

συνδεσιμότητας. 

Το έργο έχει θετικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής, αυξάνοντας τις υποδομές 

για ψυχαγωγία. Άμεσα επωφελούνται οι επισκέπτες του και έμμεσα όσοι 

συμμετέχουν και έχουν οικονομικά οφέλη από τον κύκλο εργασιών του.  

9.7.6 Εξετάζεται η πιθανότητα αντιθέσεων μεταξύ των αναπτυξιακών 

τάσεων που πιθανόν να δημιουργήσει το έργο/δραστηριότητα και 

των κατευθύνσεων που ενισχύονται από άλλα προγράμματα, 

σχέδια ή έργα οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή μελέτης. 

Δεν υπάρχουν αντιθέσεις σε σχέση με άλλους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς στην 

περιοχή. Ο πρωτογενής τομέας του οποίου αλλάζει η χρήση εις βάρος του τριτογενή, 

έχει συρρικνωθεί και δεν σχεδιάζεται μέσα από κάποια προγράμματα η αναγέννησή 

του.  
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9.8 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές  

9.8.1 Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις στις τεχνικές 

υποδομές που καταγράφηκαν στην ενότητα 8.8, τόσο κατά την 

φάση κατασκευής όσο και κατά την φάση λειτουργίας του έργου ή 

της δραστηριότητας.  

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές κατά την λειτουργία του 

ξενοδοχείου πέραν της συντήρησης που απαιτούν αυτές με τις οποίες είναι 

συνδεδεμένο το ξενοδοχείο.  

9.8.2 Εξετάζονται θέματα επάρκειας ή πρόσθετων αναγκών για νέες 

τεχνικές υποδομές ή ενίσχυση των υφιστάμενων.  

Το ξενοδοχείο είναι συνδεδεμένο με όλα τα δίκτυα κοινής ωφελείας των οποίων η 

ποιότητα θεωρείται καλή.    

 

9.9 Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον  

9.9.1 Εξετάζεται η πιθανότητα υπέρμετρης ενίσχυσης μίας ή 

περισσότερων από τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον που 

καταγράφηκαν στην ενότητα 8.9.  

Δεν αναμένεται υπέρμετρη ενίσχυση των ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον 

όπως καταγράφηκαν στην ενότητα 8.9. Προϋπόθεση η τήρηση των Περιβαλλοντικών 

Όρων που θα εκδοθούν με την Απόφαση της έγκρισης της παρούσας Μ.Π.Ε. 

9.9.2 Εκτιμάται η πιθανότητα δημιουργίας νέων πιέσεων στο 

περιβάλλον, λόγω του έργου ή της δραστηριότητας.  

Οι ανθρωπογενείς πιέσεις στο Περιβάλλον, αφορούν την χρήση φυσικών πόρων, την 

παραγωγή αποβλήτων και την επιπλέον κυκλοφοριακή φόρτιση των δρόμων 

πρόσβασης προς το ξενοδοχείο. Δεν θα υπάρξουν από την λειτουργία του 

ξενοδοχείου, κάποια νέας μορφής πίεσης στο περιβάλλον. 

 

9.10 Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλοντος της περιοχής, κατά 

την λειτουργία του έργου, λόγω των χαμηλών εκπομπών τέτοιων ρύπων και της 

φύσης και της θέσης του υπό μελέτη έργου. Επίσης, η θέση του έργου είναι σε 

περιοχή με μηδενική βιομηχανική χρήση και μικρή πυκνότητα κατοίκων ανά εμβαδό.  
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9.10.1  Αξιολογούνται οι εκπομπές ρύπων στον αέρα που υπολογίστηκαν 

στις ενότητες 6.4.7 και 6.5.5, με έλεγχο υπέρβασης σχετικών 

ορίων και κατά προσέγγιση υπολογισμό της ποσοστιαίας 

μεταβολής των υφιστάμενων εκπομπών, εφόσον υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία. 

Δεν αναμένονται εκπομπές ρύπων, σε ποσότητα που να αξίζει η διερεύνησή τους για 

τυχόν ποσοστιαίες μεταβολές των υφιστάμενων εκπομπών.  

9.10.2  Υπολογίζονται οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων στην 

ατμόσφαιρα που οφείλονται στις εκπομπές του έργου ή της 

δραστηριότητας (εφόσον αυτό είναι εφικτό). Χρησιμοποιείται η 

χρονική κλίμακα του κάθε ορίου. Για τους υπολογισμούς 

χρησιμοποιούνται δόκιμα υπολογιστικά εργαλεία. Εξετάζεται 

διακριτά ο δυσμενέστερος και ο συνηθέστερος συνδυασμός 

μετεωρολογικών συνθηκών, εξ αυτών που έχουν καταγραφεί στην 

περιοχή μελέτης.  

Δεν υπάρχουν εκπομπές αέριων ρύπων κατά την λειτουργία του έργου, με εξαίρεση 

τον απαγωγό αερίων από την κουζίνα του ξενοδοχείου.  

9.10.3  Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και συνυπολογίζοντας τις 

υφιστάμενες (χωρίς το έργο) συγκεντρώσεις, αξιολογούνται οι 

επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα, με όρους:  

9.10.3.i. Πιθανότητας υπερβάσης θεσμοθετημένων οριακών τιμών.  

9.10.3.ii. Ποσοστιαίας μεταβολής σε σχέση με τις υφιστάμενες 

παραμέτρους ποιότητας του αέρα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και 

εφικτό.  

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις από τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές ρύπων που προκαλεί 

η λειτουργία του έργου. 

  

9.11 Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις  

9.11.1  Με βάση τις εκπομπές που υπολογίστηκαν στις ενότητες 6.4.8 και 

6.5.6 υπολογίζονται στους πλησιέστερους δέκτες τα επίπεδα τιμών 

των θεσμοθετημένων δεικτών θορύβου και δονήσεων που 

σχετίζονται με το έργο ή τη δραστηριότητα.  

Κατά την λειτουργία του ξενοδοχείου ο θόρυβος προέρχεται από την αυξημένη 

δραστηριότητα μεταφοράς αγαθών, μετακίνησης επισκεπτών κλπ. Επίσης στους 
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χώρους εστίασης όπως και στον χώρο υπαίθριου bar-αναψυκτηρίου υπάρχει κάποιος 

θόρυβος από την μουσικής και τους θαμώνες των. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες λειτουργίες, το ξενοδοχείο δεν θα έχει νυχτερινό club 

ενώ ένταση του θορύβου από τον χώρο των bars, θα πρέπει να είναι ούτως ή άλλως 

διακριτική, ώστε να εξυπηρετεί και τις ανάγκες του ξενοδοχείου που επιζητά χαμηλά 

επίπεδα θορύβου, αφού οι διαμένοντες σε αυτό κοιμούνται εντός του ξενοδοχείου σε 

κτίρια που δεν απέχουν μεγάλες αποστάσεις από τις θέσεις εκπομπής θορύβου. 

9.11.2  Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και συνυπολογίζοντας τα 

υφιστάμενα (χωρίς το έργο) επίπεδα θορύβου και δονήσεων, 

αξιολογούνται οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον, 

χρησιμοποιώντας θεσμοθετημένους δείκτες και αξιολογώντας 

ειδικότερα την πιθανότητα υπερβάσης θεσμοθετημένων οριακών 

τιμών.  

Το έργο είναι υφιστάμενο. 

 

9.12 Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία  

Δεν αναμένονται επιπτώσεις από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

9.12.1  Εφόσον οι εκπομπές που υπολογίστηκαν στις ενότητες 6.4.9 και 

6.5.7 σχετίζονται με τις ισχύουσες οριακές τιμές, αξιολογείται 

λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο ηλεκτρομαγνητικό υπόβαθρο 

στις πλησιέστερες προς τα σημεία εκπομπών θέσεις που είναι 

προσβάσιμες από το κοινό:  

 

9.12.2  Η πιθανότητα υπέρβασης των τιμών αυτών  

9.12.3  Η ποσοστιαία μεταβολή έκθεσης  

 
9.13 Επιπτώσεις στα ύδατα  
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9.13.1 Εκτιμώνται οι επιπτώσεις ως προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί ως 

προτεραιότητες ή στόχοι των μέτρων που εγκρίθηκαν με το Σχέδιο 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του οικείου Υδατικού 

Διαμερίσματος, καθώς και οι επιπτώσεις του έργου σε σχέση με τα 

μέτρα που προβλέπονται σε τυχόν εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας.  

Το έργο για να λειτουργήσει απαιτεί σημαντικές ποσότητες γλυκού νερού.  

Το έργο δεν επιδρά άμεσα τις προτεραιότητες και τους στόχους των μέτρων που 

έχουν εγκριθεί με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της περιοχής.  

9.13.2  Ως προς τις επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα: 

Το ξενοδοχείο είναι συνδεδεμένο με το αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου. 

9.13.2.i. Εκτιμώνται οι επιπτώσεις του έργου στο υδρογραφικό δίκτυο, 

όπως αυτές προκύπτουν από άμεσες παρεμβάσεις (διευθετήσεις, 

γεφυρώσεις, υδροληψίες κ.ά.) και έμμεσες μεταβολές (αφαίρεση 

βλάστησης από παρόχθιες ζώνες ή από σημαντικές εκτάσεις της 

λεκάνης απορροής κ.λπ.)  

Το έργο δεν επιδρά στο υδρογραφικό δίκτυο.    

9.13.2.ii. Εκτιμώνται οι επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα υδατικού 

δυναμικού και στις ενδεχόμενες εποχικές μεταβολές της, για την 

τροφοδοσία των υφιστάμενων χρήσεων μετά την υλοποίηση του έργου  

Το ξενοδοχείο είναι υφιστάμενο.  

9.13.2.iii. Εκτιμώνται οι μεταβολές που αναμένονται λόγω του έργου 

στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των επηρεαζόμενων 

μόνιμων και περιοδικών υδατοροών  

Το ξενοδοχείο είναι υφιστάμενο.  

9.13.2.iv. Προσεγγίζεται η επίδραση του έργου ή της δραστηριότητας 

στις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης της ποιότητας και ποσότητας των 

επιφανειακών υδάτων  

Η επίδραση του έργου είναι πολύ μικρή. 

9.13.3  Ως προς τις επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα:  

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα. 

9.13.3.i. Περιγράφεται η συσχέτιση των φάσεων κατασκευής και 

λειτουργίας του έργου με την υδρογεωλογία της περιοχής επιρροής 
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του, εστιάζοντας κυρίως στον υποκείμενο υδροφορέα ή/και στις ροές 

τροφοδοσίας του. 

Η λειτουργία του έργου δεν επηρεάζει την υδρογεωλογία της περιοχής.  

9.13.3.ii. Ο βαθμός ανάλυσης της εκτίμησης των επιπτώσεων στα 

υπόγεια ύδατα θα πρέπει να είναι ανάλογος με το βαθμό της παραπάνω 

συσχέτισης  

9.13.3.iii. Εκτιμώνται οι επιπτώσεις στη στάθμη των επηρεαζόμενων 

υδροφορέων (υποκείμενου και κατάντη) και υπολογίζεται η 

διαθεσιμότητα υπόγειων υδάτων, με τις ενδεχόμενες εποχικές 

μεταβολές της, για την τροφοδοσία των υφιστάμενων χρήσεων μετά 

την υλοποίηση του έργου  

9.13.3.iv. Εκτιμώνται οι μεταβολές που αναμένονται λόγω του έργου 

στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επηρεαζόμενων υπόγειων υδάτων  

9.13.3.v. Προσεγγίζεται η επίδραση του έργου ή της δραστηριότητας 

στις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης της ποιότητας και ποσότητας των 

υπόγειων υδάτων  

9.13.4  Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ποιότητα του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος  

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την 

λειτουργία του έργου. Το έργο απέχει από την ακτογραμμή 1.100m. Έμμεσα η 

επεξεργασία των υγρών του αποβλήτων από την Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου, επηρεάζει το 

θαλάσσιο περιβάλλον από το γεγονός της διάθεσης των επεξεργασμένων μέσω 

υποθαλάσσιου αγωγού στον όρμο της Σκοπέλου σε απόσταση 450m. από τον 

προσήνεμο λιμενοβραχίονα. Εναπόκειται στην ορθή λειτουργία της Ε.Ε.Λ. της πόλης 

της Σκοπέλου. 

 

9.14 Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακες  

9.14.1  Οι εκτιμήσεις που αξιολογήθηκαν στις ενότητες 9.2 – 9.13 

συνοψίζονται σε πίνακες, οι οποίοι αναφέρουν τις ιδιότητες που 

προσδιορίστηκαν στην ενότητα 9.1.  

9.14.2  Συστήνεται η χρήση συμβόλων ή/και χρωματικής κωδικοποίησης 

στην οποία με πράσινο θα απεικονίζεται το θετικό άκρο του 

εύρους διακύμανσης κάθε ιδιότητας, με κίτρινο η ενδιάμεση 

κατάσταση και με κόκκινο το αρνητικό άκρο. 
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Πίνακας 35. Εκτίμηση και αξιολόγηση Επιπτώσεων από την λειτουργία του έργου. 



HOLIDAYS Α.Ε. 
«Ξενοδοχείο ‘’SKOPELOS HOLIDAYS’’  δυναμικότητας  66 κλινών, 
κατηγορίας 5, στην θέση ‘’Γυφτόλακας’’ του Δήμου ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                 -122- 

 

10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10.1 Στο κεφάλαιο αυτό περιέχεται η αναλυτική περιγραφή των 

πρόσθετων μέτρων που προτείνονται από τον μελετητή για να 

αντιμετωπιστούν οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου ή 

της δραστηριότητας στο περιβάλλον, πέραν εκείνων που έχουν 

ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του έργου ή της δραστηριότητας. 

Στην παρούσα παράγραφο, θα προταθούν γενικοί όροι που δεν ειδικεύονται 

σύμφωνα με την θεματική διάρθρωση που χρησιμοποιήθηκε στο κεφάλαιο 9, για την 

εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ακολουθούν σε 

επόμενους παραγράφους. 

Επίσης προτείνονται οι παρακάτω Περιβαλλοντικοί όροι: 

Εξοικονόμηση ενέργειας 

 Σταδιακή τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων για την κάλυψη των 

απαιτήσεων σε ζεστό νερό. Σκοπός, η αντικατάσταση μέρους η στο σύνολο 

της ποσότητας πετρελαίου και πέλλετ που χρησιμοποιείται στον αντίστοιχο 

καυστήρα για την θέρμανση του ζεστού νερού που απαιτείται για την 

λειτουργία της μονάδας. Ο καυστήρας να χρησιμοποιείτε επικουρικά (ημέρες 

πολύ χαμηλής ηλιοφάνειας, μεγάλη ζήτηση). Βελτιώνεται η αναλογία χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενώ ταυτόχρονα με την μείωση της καύσης 

βελτιώνεται η επίδοση στην αντιστροφή του φαινομένου της κλιματικής 

αλλαγής.  

 Εγκατάσταση σε όλα τα κοινόχρηστα αποχωρητήρια αυτοματοποιημένων 

συστημάτων έναρξης φωτισμού με την παρουσία ατόμου. Στους χώρους των 

wc υπάρχει σημαντικό κενό χρήσης τους σε σχέση με την λειτουργία τους, 

με αποτέλεσμα την άσκοπη λειτουργία των φωτιστικών. Το σχέδιο είναι να 

λειτουργεί μόνιμα περιορισμένος φωτισμός και ο πλήρης φωτισμός να 

λειτουργεί με την παρουσία ατόμου και μόνο στα σημεία που επισκέπτεται.  

Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

Προτείνεται ένα ολιστικό πρόγραμμα διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

του ξενοδοχείου, άμεσα εφαρμόσιμο χωρίς σημαντικά κόστη που όμως συνεισφέρει 

πολλαπλά στην Προστασία Περιβάλλοντος και στην ορθολογικότερη χρήση των 

φυσικών πόρων. Οι βασικοί άξονες αυτού του προγράμματος θα εστιάσουν στις εξής 

κατηγορίες: 

 Πρόληψη στην παραγωγή των ΑΣΑ 

 Διαχείριση των παραγόμενων ΑΣΑ  

Όσον αφορά την πρόληψη στην παραγωγή των ΑΣΑ προτείνονται οι εξής γενικοί 

κανόνες: 
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1. Μαζικές προμήθειες όπου αυτό είναι δυνατόν, με στόχο την μείωση της 

συσκευασίας. 

2. Χρησιμοποίηση στους χώρους κατανάλωσης τροφίμων και ποτών συσκευασίες 

πολλών χρήσεων όπως επιστρεφόμενα μπουκάλια αναψυκτικών ή μπύρας 

κ.ο.κ. 

3. Αποφυγή σερβιρίσματος μικρών ατομικών μερίδων στο πρωινό (μαρμελάδα, 

βούτυρο, γάλα, ζάχαρη κλπ.). Τροφοδοσία πρώτων υλών όπως μαρμελάδα, 

μέλι κλπ. από ντόπιους παραγωγούς όπου αυτό είναι εφικτό. Η πρόταση αυτή 

αποτελεί ξενοδοχειακή πολιτική σε αρκετά γνωστά και μεγάλα ξενοδοχεία. Η 

τροφοδοσία πρώτων υλών από την περιοχή είναι κάτι που πάντα αρέσει στους 

επισκέπτες οι οποίοι προτίθενται με το ανάλογο αντίτιμο, να γνωρίσουν τις 

γεύσεις της περιοχής που επισκέπτονται. Παράλληλα άμεσα και έμμεσα επιδρά 

στην προστασία του περιβάλλοντος όπως ο περιορισμός της ρύπανσης και της 

καύσης του πετρελαίου από την ανεξέλεγκτη και αλόγιστη μεταφορά 

προϊόντων από μέρος σε μέρος, ενώ το ξενοδοχείο ως επιχείρηση και 

δραστηριότητα, ενσωματώνεται περισσότερο στην τοπική κοινωνία βοηθώντας 

την κοινωνική συνοχή του τόπου. 

Όσον αφορά τα παραγόμενα ΑΣΑ, σύμφωνα με την δήλωση υποβολής στο 

Ηλεκτρονικό Αρχείο Αποβλήτων για το έτος 2018, η ποσότητα είναι ίση με 13,27tn. 

Στον ακόλουθο πίνακα, έχουμε τον καταμερισμό ανά κατηγορία καθώς και τις 

ποσότητες συλλογής για επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση-ανάκτηση βάσει του 

στόχου του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).  

Ρεύμα αποβλήτων EKA %ΑΣΑ 
κ.β. 

(tn) 

Στόχοι  

% κ.β. 

2022 

(tn) 

Διάθεση  

ΧΥΤΑ (tn) 

Xαρτί 20 01 01 22,2 2,946 65 1,915 1,031 

Πλαστικά 20 01 39 13,9 1,845 65 1,199 646 

Μέταλλα 20 01 40 3,9 518 65 336 181 

Γυαλί 20 01 02 4,3 571 65 371 200 

ΑΗΗΕ  
20 01 35 
20 01 36 

1,75 232 65 151 81 

Βιοαπόβλητα (Οργανικά) 
20 01 08 
20 02 01 

44,3 5,879 40 2,351 3,527 

Ξύλο 
20 01 37 
20 01 38 

4,6 610 80 488 122 

Υπόλοιπα 20 03 01 5,05 670 0 0 670 

Σύνολο  100 13,270  6,812 6,458 

Πίνακας 36. Ποιοτική ανάλυση ΑΣΑ των παραγόμενων ΑΣΑ του ξενοδοχείου.  
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Επίσης, για τον Δήμο Σκοπέλου, προβλέπεται η λειτουργία ενός κεντρικού Πράσινου 

Σημείου, όπου θα συγκεντρώνονται εκτός των χωριστών δικτύων συλλογής και 

άλλου είδους στερεά απόβλητα προς επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση όπως 

φάρμακα, cd, μελάνια εκτυπωτών κ.λπ.  

Εγκατεστημένη εντός του ξενοδοχείου, υποδομή για την εναπόθεση όλων των 

ρευμάτων ΑΣΑ που υποστηρίζεται από κεντρικά δίκτυα συλλογής του Δήμου 

Σκοπέλου. Η Διοίκηση του ξενοδοχείου, θα πρέπει να εγκαταστήσει εντός του 

ξενοδοχείου υποδομή, για την εναπόθεση όλων των ρευμάτων ΑΣΑ που 

υποστηρίζονται από κεντρικά δίκτυα συλλογής του Δήμου Σκοπέλου.  

Τα ρεύματα αυτά είναι το χαρτί, το πλαστικό, τα μέταλλα και το γυαλί.  

Επίσης δύναται στην παρούσα φάση η ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαίων της 

κουζίνας,  μπαταριών, όλων των ειδών λαμπτήρων και ΑΗΗΕ.  

Για τα ΑΗΗΕ το ξενοδοχείο κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έχει σημαντικές 

ποσότητες αποσυρμένων συσκευών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως 

τηλεοράσεις, εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, modem-router, 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, πιστολάκια για στέγνωμα μαλλιών, φωτιστικά είδη, 

πλυντήρια ρούχων κλπ. 

Η υποδομή εντός του ξενοδοχείου θα περιλαμβάνει κάδους των ρευμάτων σε 

κεντρικές θέσεις για να εξυπηρετούν τα κτίρια (τουλάχιστον 2-3 θέσεις για τα 6 

κτίρια των δωματίων τύπου Β και Γ και 1 στο κτίριο υποδοχής) και λειτουργική 

ενσωμάτωση στους χώρους παραγωγής όπως στο εστιατόριο και στο pool bar. 

Ενημέρωση των διαμενόντων, για τον τρόπο διαχείρισης των ΑΣΑ εντός του 

ξενοδοχείου.    

Επίσης είναι δυνατή η ανάκτηση των βιοαποβλήτων (οργανικών), χωρίς να είναι 

απαραίτητη η κεντρική δημιουργία ρεύματος αποβλήτων από τον Δ. Σκοπέλου.  

Ανάκτηση βιοαποβλήτων - Κομποστοποίηση 

Σύμφωνα με την τρέχουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία υπάρχει η προώθηση της 

κομποστοποίησης από οργανικά απόβλητα. Η Οδηγία που έχει έμμεση σχέση είναι η 

Οδηγία 1999/31 / ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου περί υγειονομικής ταφής 

των αποβλήτων. Κάθε κράτος μέλος τπς ΕΕ οφείλει να μειώσει την ποσότητα των 

οργανικών βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που αποθέτει σε χώρους υγειονομικής 

ταφής, με σκοπό να αποτραπεί η παραγωγή μεθανίου, που είναι το κυρίως βλαβερό 

αέριο που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, και η μόλυνση του 

υδροφόρου ορίζοντα από τα στραγγίσματα που έχουν υψηλά οργανικά φορτία (ΒΟD, 

Νιτρικά κ.α.). Αυτό σημαίνει ότι η νομοθεσία καλύπτει υλικά όπως υπολείμματα 

κήπων και τροφίμων καθώς επίσης και υπολείμματα ξύλου, χαρτιά και χαρτόνια. 

Επίσης, σημαίνει ότι κάθε είδους αποτροπή των οργανικών αποβλήτων από την ταφή 
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είναι θεμιτή για να επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας και δεν υπάρχει καμία 

προτεραιότητα για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή κομποστοποίηση εις βάρος 

εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης όπως είναι η καύση.  

Κατά την λειτουργία του ξενοδοχείου προτείνεται η εφαρμογή προγράμματος 

κομποστοποίησης, λόγω του χαρακτήρα του έργου, δηλαδή ξενοδοχείο στο οποίο θα 

υπάρχει σημαντική  κατανάλωση γευμάτων. Επομένως θα παράγεται ποσότητα 

οργανικών αποβλήτων προς απόρριψη. Επίσης σημαντική είναι και η ποσότητα 

φυτικών υπολειμμάτων από την συντήρηση του πράσινου του Περιβάλλοντος χώρου 

και συγκεκριμένα από την συλλογή των φύλλων των φυλλοβόλων δένδρων το 

φθινόπωρο, υπολείμματα από διαδικασίες συντήρησης των κήπων όπως κουρέματα, 

κλαδέματα κλπ.  

Αυτές οι ποσότητες δύναται να αξιοποιηθούν με πρόγραμμα κομποστοποίησης, 

μειώνοντας την ποσότητα των στερεών αποβλήτων με όλες τις θετικές συνέπειες 

όπως παράταση της ημερομηνίας λήξης του χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων του 

Δήμου Σκοπέλου. Ταυτόχρονα παράγεται  εδαφοβελτιωτικό, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του ξενοδοχείου για λίπασμα ή την αναβάθμιση της 

ποιότητας των εδαφών των ακάλυπτων χώρων.  

Περιληπτικά αναφέρεται πως πραγματοποιείται ένα πρόγραμμα κομποστοποίησης. 

Υλικά που χρησιμοποιούνται είναι: 

1. Φλούδια και κοτσάνια από λαχανικά (πχ. πατάτες, μελιντζάνες, 

πιπεριές, ντομάτες, κολοκυθάκια, κρεμμύδια, χόσρτα κλπ.) 

2. Φλούδες υπολείμματα από διάφορα φρούτα (πχ. καρπούζια, πεπόνια, 

κλπ.) 

3. Φυτικά υπολείμματα όπως ξερά φύλλα, βλαστοί από γλάστρες, 

κομμένο γκαζόν κλπ. 

4. Οργανικά λιπάσματα κοπριές καστανόχωμα φυλλόχωμα κλπ. 

5. Στάχτη π.χ. από τζάκι  

6. Χαρτιά της κουζίνας (πχ. χαρτοπετσέτες, ρολό κουζίνας, σκισμένες 

μαλακές σακούλες) 

7. Τσόφλια αυγών 

8. Υπολείμματα βοτάνων από ροφήματα και κατακάθια καφέ ή και φίλτρα 

γαλλικού καφέ 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εξής υλικά 

1. Ζωικά απορρίμματα, τυριά, ζυμαρικά ή ψωμί  

2. Οτιδήποτε περιέχει λάδια ή σάλτσες, δηλαδή όχι μαγειρεμένα φαγητά 

3. Μεταλλικά αντικείμενα, κομμάτια από καρφιά, βελόνες, κονσέρβες 

4. Αλουμινόχαρτο και πλαστικά 
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5. Γυαλιά, ξύλα  

Η διαδικασία παραγωγής του κομπόστ μπορεί να γίνει σε ειδικούς κάδους που 

υπάρχουν στο εμπόριο. Οι απαιτήσεις του χώρου δεν είναι μεγάλες και η θέση της 

παραγωγής του compost μπορεί να γίνει σε διάφορα σημεία του γηπέδου, όπου 

νομίζει η διοίκηση του ξενοδοχείου ότι την εξυπηρετεί. Ρίχνουμε στον κάδο τα 

οργανικά υλικά που μαζεύουμε από την κουζίνα μαζί με φύλλα και κλαδιά από τον 

κήπο και λίγο χώμα. Φροντίζουμε το μίγμα να περιέχει διάφορα υλικά, ώστε να 

αποτελεί την κατάλληλη τροφή για τους γαιοσκώληκες που αναλαμβάνουν την 

αποσύνθεση των οργανικών υλικών. Τροφοδοτείται  τον κάδο σας με υλικά και 

ανακατεύεται κατά διαστήματα, ώστε να εμπλουτίζετε με οξυγόνο. Το πρώτο 

κομπόστ ωριμάζει σε 3-5 μήνες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους χώρους 

πρασίνου του ξενοδοχείου. 

Για τα Επικίνδυνα αστικά στερεά απόβλητα να διατεθούν στο σύστημα συλλογής και 

μεταφοράς του Δήμου Σκοπέλου. Προορισμός τους μπορεί να είναι όταν θα 

κατασκευαστεί το Κεντρικό Πράσινο Σημείο που προβλέπεται από το ΤΣΔΑ. Σε κάθε 

περίπτωση η διαχείρισή τους πρέπει να είναι σύμφωνα με την Υ.Α. Η.Π. 13588/725 

(ΦΕΚ 383/Β`/28.3.2006) ‘Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων’ σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα 

επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση 

της υπ αριθ. 19396/1546/1997 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄ 604), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 

8668/07, (187/Β/2.3.07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων 

(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 

1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ Οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα, 

όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) και 

της υπ’ αριθμ. 24944/1159/2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση Γενικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων….κ.λ.π» (Β΄ 

791)» 

Επίσης προτείνονται και οι εξής Γενικοί Περιβαλλοντικοί Όροι 

 Επιλογή από τον πελάτη όσον αφορά την αλλαγή των πετσετών. Σε όλα τα 

ξενοδοχεία της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης υπάρχει ενημέρωση ώστε 

ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης των πετσετών από τον πελάτη, 

δηλώνεται το κατά πόσο χρειάζεται η αντικατάστασή τους. Με αυτό τον 

τρόπο αποφεύγεται η υπερβολική και κατ΄ επέκταση περιττή αντικατάσταση 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6962&cat_id=927
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=6962&cat_id=927
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των πετσετών, με ότι αυτό συνεπάγεται σε σπατάλη ενέργειας υπερβολική 

χρήση σαπουνιών κλπ.  

 Ενημερωτικά φυλλάδια προς τους πελάτες για οποιαδήποτε προσπάθεια της 

διοίκησης του ξενοδοχείου, φιλικότερης χρήσης ή δραστηριότητας προς το 

περιβάλλον, στην οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν ή να επηρεάσουν. 

(Όπως ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας στο υδραυλικό σύστημα, την 

ύπαρξη συστήματος ενεργειακού ελέγχου για τα δωμάτια, την ανακύκλωση 

μπαταριών κλπ.) 

 Ενημερωτικά φυλλάδια προς τους πελάτες για τις τυχόν προστατευμένες 

περιοχές από την Ελληνική Νομοθεσία στις γύρω περιοχές της έκτασης του 

έργου και παροχή απλών συμβουλών για περιβαλλοντικά φιλική 

συμπεριφορά εκτός της ξενοδοχειακής μονάδας. Ενημερωτικά φυλλάδια 

προς τους πελάτες για τις τυχόν προστατευμένες περιοχές από την Ελληνική 

Νομοθεσία στις γύρω περιοχές της έκτασης του ξενοδοχείου και παροχή 

απλών συμβουλών για περιβαλλοντικά φιλική συμπεριφορά εκτός της 

ξενοδοχειακής μονάδας. 

Στην περίπτωσή μας, η αναφορά θα γίνεται για την ανατολική Σκόπελο, στην έκταση 

της οποίας εδρεύει και λειτουργεί και το ξενοδοχείο SKOPELOS HOLIDAYS, η οποία 

υπόκειται στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευομένων περιοχών ΦΥΣΗ 2000. Οι 

περιοχές αυτές προστατεύονται με το ισχυρότερο Νομικό καθεστώς προστασίας. Ο 

λόγος ένταξης της περιοχής στο δίκτυο NATURA, είναι για το παράκτιο ενδιαφέρον 

που παρουσιάζει η περιοχή λόγω της παρουσίας της μεσογειακής φώκιας. Επίσης 

ενημέρωση μπορεί να γίνει σε θέματα Περιβάλλοντος με γνώμονα την γενικότερη 

καταγραφή και υφιστάμενη κατάστασή του. 

Ενημέρωση μπορεί να γίνει για την καθαρότητα των Ελληνικών θαλασσών, η οποία 

βρίσκεται στην καλύτερη θέση από τις χώρες μέλη της Ε.Ε.  

Έτσι ο επισκέπτης έχοντας γνώση για την ιστορική συνέχεια της περιοχής και την 

προσπάθεια διατήρησης διαχρονικών αξιών όπως η διατήρηση του φυσικού 

Περιβάλλοντος, θα λειτουργεί με σεβασμό κατά την παρουσία του στο νησί, παρόλη 

την επιρροή που θα έχει και από τα κακώς κείμενα (σκουπίδια, ρίψη μπαζών, 

έλλειψη ανακύκλωσης κλπ.), που δυστυχώς είναι αρκετά στην Ελληνική 

πραγματικότητα.  

 

10.2 Η διάρθρωση των μέτρων ακολουθεί τη θεματική διάρθρωση που 

χρησιμοποιήθηκε στο κεφάλαιο 9 για την εκτίμηση και αξιολόγηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  
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Η λειτουργία του έργου δεν προκαλεί επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. 

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά  

Στην κατασκευή του ξενοδοχείου, έχουν ακολουθηθεί οι κανόνες αρχιτεκτονικού 

σχεδιασμού σύμφωνα με το  παραδοσιακό οικισμό. Επίσης έχει διατηρηθεί σε αρκετό 

βαθμό η προϋπάρχουσα χλωρίδα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται  η ελάχιστη 

αισθητική υποβάθμιση. Επίσης η κατασκευή είναι σύμφωνη με τους όρους δόμησης 

που αφορούν το ύψος ανέγερσης ενός κτιριακού συγκροτήματος. Δεν θα χρειαστεί 

κανένα μέτρο για αντιμετώπιση επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά.  

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά  

Το ξενοδοχείο είναι υφιστάμενο και δεν έχει εμφανιστεί πρόβλημα στα γεωλογικά, 

τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά.  

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στο Φυσικό Περιβάλλον.  

Η διατήρηση μέρους της προϋπάρχουσας χλωρίδας, βοηθάει στην ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεων στην χλωρίδα και στην πανίδα από την κατασκευή του. Δεν θα 

χρειαστούν επιπλέον μέτρα.  

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στο ανθρωπογενές Περιβάλλον 

Δεν θα προταθούν μέτρα για επιπτώσεις στο ανθρωπογενές Περιβάλλον. 

 

Αντιμετώπιση κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων.  

Η λειτουργία του ξενοδοχείου επιδρά θετικά στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

της περιοχής. 

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές  

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές..  

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων που συσχετίζονται με τις ανθρωπογενείς πιέσεις 

στο Περιβάλλον. 
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Στην ευρύτερη περιοχή ασκούνται πιέσεις στο Περιβάλλον από την δραστηριότητα 

του Τουρισμού. Το έργο θα συμμετέχει στις Ανθρωπογενείς πιέσεις που δέχεται το 

Περιβάλλον από τον τουρισμό και την ανάπτυξή του.  

Έχουν προταθεί μέτρα κατά την λειτουργία, που να περιορίζουν πιέσεις στο 

Περιβάλλον που χαρακτηρίζουν την τουριστική δραστηριότητα.    

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στην ποιότητα αέρα 

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις κατά την λειτουργία του έργου, στην ποιότητα του αέρα. 

Δεν αναμένονται υπερβάσεις των επιτρεπόμενων ορίων.  

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων από θόρυβο ή από δονήσεις  

Δεν αναμένεται αισθητή επιβάρυνση στο θόρυβο από την κατασκευή και λειτουργία 

του έργου. Επίσης δεν δημιουργούνται δονήσεις.  

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων από ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις από την λειτουργία του έργου, από ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία. 

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στα ύδατα 

Η παροχή του πόσιμου νερού εξασφαλίζεται από την σύνδεση του ξενοδοχείου με 

την Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου. Όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενες παραγράφους, η 

Σκόπελος είναι μεν αυτοσυντηρούμενη σε νερό, αλλά τα υδατικά της συστήματα 

δέχονται ιδιαίτερη πίεση, από την ζήτηση και την συνεχόμενη αύξησή της λόγω της 

ανάπτυξης του τουρισμού. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να ληφθούν δραστικά και 

αποτελεσματικά μέτρα για την διαχείριση του νερού κατά την λειτουργία του έργου.  

Για την εξοικονόμηση νερού προτείνονται τα εξής: 

 Πρόσθετος εξοπλισμός μικρού κόστους 

Σε αυτά τα μέτρα να προστεθούν πρακτικές κατασκευές μικρού κόστους όπως:  

1. να τοποθετηθούν τηλέφωνο ντους εξοικονόμησης νερού. Συνεισφέρει σε 

σοβαρότατη εξοικονόμηση, ενώ την ίδια στιγμή οι χρήστες έχουν την 

αίσθηση της άνεσης και του «πλούσιου νερού». Το «μυστικό» του είναι ότι 

με την πολύχρονα μελετημένη σχεδίαση του, μειώνει το νερό πάνω από 

50% ενώ την ίδια στιγμή αυξάνει την ταχύτητα του δραματικά, μειώνοντας 

έτσι και τον χρόνο ξεπλύματος. Εναλλακτικά προτείνεται τοποθέτηση 

μειωτήρων ροής των ντους. Είναι σχεδιασμένοι ειδικά για τις περιπτώσεις 

εκείνες που η αρχιτεκτονική δομή του μπάνιου, η πιθανή κλασσική μορφή 
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των μπαταριών και βρυσών ή κάποια άλλη ιδιαιτερότητα, δεν επιτρέπει την 

αντικατάσταση των υπαρχόντων τηλεφώνων ντους Οι μειωτήρες ροής 

τοποθετούνται επάνω στην μπαταρία και πριν από το σπιράλ, με 

αποτέλεσμα να είναι πρακτικά αφανείς, ενώ παράλληλα προσφέρουν 

εξοικονόμηση περίπου 30%.  

2. Διακόπτες μείξεως για μπαταρίες μπάνιου με δύο κομβία. Ο διακόπτης 

προσδίδει στις κλασσικές μπαταρίες μπάνιου την ιδιότητα του μείκτη, με 

μοναδικό σκοπό την εξοικονόμηση ποσοτήτων νερού και ενέργειας από το 

«ψάξιμο» της επιθυμητής θερμοκρασίας. Τοποθετείται στην αρχή του 

σωλήνα ντους και λειτουργεί ως διακόπτης του ήδη μεμειγμένου νερού, 

διατηρώντας την ίδια μείξη κάθε φορά που ανοιγοκλείνει. Σε κλειστή θέση, 

επιτρέπει 5% νερό να διέρχεται ώστε να μην κρυώνει το νερό στον 

σωλήνα. 

 

3. Εξοικονομιτές βρυσών ή τάπες ανάμιξης αέρα όπως φαίνεται 

στην διπλανή φωτογραφία. 

 

4. Τοποθέτηση διακοπτών ροής stop στα καζανάκια η διακοπτών 

με δύο ενδείξεις εκκίνησης μισού και ολόκληρου αδειάσματος του νερού. 

Ρύθμιση όσο το δυνατό μικρότερου όγκου νερού της χωρητικότητας στα 

καζανάκια.  

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης 

Απριλίου  2003 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων σχετικά με την απονομή 

του οικολογικού σήματος της Κοινότητας για υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων 

όσον αφορά το νερό θα πρέπει η παροχή νερού από τις βρύσες και τα ντους να μην 

υπερβαίνει τα 12 λίτρα/λεπτό. Επίσης στα λουτρά και στα αποχωρητήρια να 

υπάρχουν κατάλληλες πληροφορίες που να ενημερώνουν τον επισκέπτη πως μπορεί 

να συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ύδατος από το τουριστικό κατάλυμα. 

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στα υπόγεια ύδατα 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις από την λειτουργία του ξενοδοχείου στα  υπόγεια 

ύδατα. Το ξενοδοχείο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Σκοπέλου. 

 

10.3 Τα προτεινόμενα μέτρα οφείλουν να στοχεύουν κατά σειρά στους 
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ακόλουθους τρόπους αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων: 

10.3.1  Πρόληψη – αποφυγή. 

Πολλά από τα μέτρα που στοχεύουν στην πρόληψη και στην αποφυγή 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

10.3.2  Μείωση έντασης και έκτασης.  

Πολλά από τα μέτρα που προτείνονται έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της έντασης 

και της έκτασης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

10.3.3  Αποκατάσταση. 

Δεν υπάρχουν μέτρα που αφορούν αποκατάσταση.  

 

10.4 Τα μέτρα αναφέρονται στη θέση, το μέγεθος, το είδος, την 

εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του 

έργου ή της δραστηριότητας, όπως αυτά έχουν περιγραφεί στην 

προτεινόμενη λύση. 

Όπως έχουν περιγραφεί τα μέτρα, συμπεριλαμβάνεται η θέση, το μέγεθος, το είδος, 

η εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της 

δραστηριότητας. 

 

10.5 Στην περίπτωση που τα περιβαλλοντικά μέτρα, όροι και περιορισμοί 

που έχουν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του έργου ή της 

δραστηριότητας κρίνονται επαρκή, τότε στο παρόν κεφάλαιο και για 

κάθε θεματική ενότητα (περιβαλλοντικό μέσο) γίνεται σχετική 

τεκμηρίωση. 

Έχουν προταθεί περεταίρω περιβαλλοντικά μέτρα, όροι και περιορισμοί, εκτός αυτών 

που έχουν ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του έργου. 

 

10.6  Οι προτάσεις θα πρέπει κατά το δυνατόν να αφορούν σε μέτρα που 

είναι ευχερές ή εφικτό να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό του έργου. 

Προτάσεις λήψης μέτρων που τοποθετούνται χωρικά, θεματικά ή 

διαχειριστικά εκτός του έργου ή της δραστηριότητας διατυπώνονται 

μόνο μετά την εξαντλητική εφαρμογή της παραπάνω κατεύθυνσης, 

συνοδευμένα από αναλυτική τεκμηρίωση έλλειψης άλλης λύσης, 

καθώς και από πρόταση του τρόπου ενσωμάτωσης του κόστους στις 
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δαπάνες του έργου. 

Ισχύει ότι στην παράγραφο 10.5. Τα μέτρα είναι τοπικά στην άμεση περιοχή 

επιρροής του έργου και δεν τοποθετούνται εκτός του έργου. 

  

10.7  Στα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ενσωματώνονται και εκείνα που προτείνονται για την ανταπόκριση 

στις απαιτήσεις της νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση αποβλήτων, 

την έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση και τη διάθεση λυμάτων ή 

βιομηχανικών αποβλήτων κ.λπ., όπου η ΑΕΠΟ έχει αντικαταστήσει 

τις σχετικές άδειες. 

Για την λειτουργία του έργου δεν απαιτείται από τον φορέα του έργου η έκδοση 

σχετικής άδειας, που αφορά διάθεση λυμάτων ή επέμβαση σε δασική έκταση. Επίσης 

για την διαχείριση των Αστικών στερεών Αποβλήτων, είναι συμβατή και 

συνακόλουθη με τον τρόπο διαχείρισης των ΑΣΑ του δήμου Σκοπέλου. Η διαχείριση 

που προτείνεται είναι σύμφωνα με τις αρχές του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αστικών στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σκοπέλου.    
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10.8 Οι προτάσεις μέτρων διακρίνονται ανάλογα με τη φάση στην οποία 

θα πρέπει να ληφθούν σε: 

 
10.8.1  Προτάσεις μέτρων που αφορούν στη φάση σχεδιασμού, οι οποίες 

θα πρέπει να συνοδεύονται από την κατάδειξη του σταδίου 

σχεδιασμού που θα τις ενσωματώσει, καθώς και από το είδος της 

τεχνικής έγκρισης που θα οριστικοποιήσει την ενσωμάτωση των 

σχετικών μέτρων. 

Το έργο είναι υφιστάμενο. 

 

10.8.2  Προτάσεις μέτρων που αφορούν στη φάση κατασκευής, οι οποίες 

θα πρέπει να συνοδεύονται από αναφορά σχετικά με τις τεχνικές 

και οργανωτικές απαιτήσεις που δημιουργεί η λήψη των μέτρων 

αυτών. 

Το έργο είναι υφιστάμενο. 

 

10.8.3  Προτάσεις μέτρων που αφορούν στη φάση λειτουργίας, οι οποίες 

θα πρέπει να συνοδεύονται από συσχετισμό με το πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και με δράσεις 

παρακολούθησης. 

Στον ακόλουθο πίνακα, αποτυπώνονται τα προτεινόμενα μέτρα που συσχετίζονται με 

το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και οι δράσεις παρακολούθησης.  

α/α ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (Φάση Λειτουργίας) 
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης 
Δράσεις παρακολούθησης 

1 

Δημιουργία βάσης δεδομένων 

καταγραφής ποσοτήτων 
καυσίμων, νερού, ηλεκτρικού.  

Ορισμός δείκτη Περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.  

Καταγραφή ποσοτήτων 

καυσίμων, νερού, 
ηλεκτρικού. 

2 
Δημιουργία βάσης δεδομένων 

καταγραφής ποσοτήτων ΑΣΑ 

Εγκατεστημένη υποδομή για την 
διαχείριση των διαφορετικών ρευμάτων 

ΑΣΑ.   

Ποσοτική καταγραφή 

των καθημερινών 

παραγόμενων ΑΣΑ 

3 Πρόληψη διαχείρισης Α.Σ.Α.  
Διαχείριση του τρόπου παραγγελίας των 
προμηθειών.  

Καταγραφή μαζικών 

προμηθειών και όποιων 
επηρεάζουν την μειωμένη 
παραγωγή ΑΣΑ 

Πίνακας 37. Προτάσεις μέτρων φάσης Λειτουργίας. 

 

10.8.4  Προτάσεις μέτρων που αφορούν στη φάση παύσης λειτουργίας 

και αποκατάστασης (συμπεριλαμβανόμενης τυχόν καθαίρεσης 

μόνιμων κατασκευών), οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από 

τον τρόπο διάθεσης των υλικών και αποβλήτων που θα 

προκύψουν, τα στοιχεία του πρασίνου που θα φυτευθεί, καθώς και 
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την περιγραφή ή/και αναπαράσταση της τελικής μορφής του 

χώρου μετά την αποκατάσταση. 

Δεν προβλέπεται παύση λειτουργίας του έργου. 

10.9 Η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων τεκμηριώνεται με 

τη συνοπτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

αναμένονται μετά τη λήψη τους.  

Τα προτεινόμενα μέτρα είναι κυρίως προληπτικού χαρακτήρα παρακολούθησης και 

διαχείρισης και αποφυγής δυσμενών επιπτώσεων σε έκτατες συνθήκες. Η λήψη τους 

θα λειτουργήσει για αποτροπή δυνητικών επιπτώσεων και όχι αποτροπή 

βεβαιωμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

10.10 Αναφέρονται επίσης τα μέτρα, έργα, δράσεις και παρεμβάσεις που 

ενδεχομένως προτίθεται να αναλάβει ο φορέας του 

έργου/δραστηριότητας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. 

Δεν προτίθεται να αναλάβει ο φορέας του έργου μέτρα, έργα, δράσεις και 

παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

 

 

 

 Ο συντάκτης Για την HOLIDAY A.E.  
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11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 

11.1 Περιβαλλοντική διαχείριση  

Δομείται και προτείνεται σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα 

εφαρμοστεί με σκοπό να διασφαλίζεται σε όλες τις φάσεις του έργου 

ή της δραστηριότητας: 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Για την σωστή εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης επιπτώσεων, πρέπει να υπάρχει 

ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της εφαρμογής των. 

Για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να προσδιορισθούν τα εξής: 

 Ορισμό υπευθύνου για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων από την 

Διοίκηση του ξενοδοχείου.   

 Ορισμός Δεικτών παρακολούθησης των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων 

 

11.1.1  Η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. 

 

11.1.2  Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων. 

Κατά την φάση της λειτουργίας του έργου, όπου πρέπει να ορισθεί άτομο-υπεύθυνος 

από την διοίκηση του ξενοδοχείου, το οποίο να γνωρίζει του όρους της απόφασης 

της Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου, καθώς και το περιεχόμενο της 

ΜΠΕ, ώστε να ελέγχει την εφαρμογή τους καθόλη την περίοδο λειτουργίας του.  

 

11.2 Περιβαλλοντική παρακολούθηση  

Δομείται και προτείνεται πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης όπου κρίνεται αναγκαίο, ως μέρος του σχεδίου 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στο προτεινόμενο πρόγραμμα 

παρακολούθησης αναφέρονται οι παράμετροι που μετρώνται, οι 

θέσεις, η συχνότητα ανά παράμετρο και οι στόχοι προγράμματος. Με 

το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να επιτυγχάνεται: 

 

Ένα σχέδιο γενικής καταγραφής δεικτών παρακολούθησης περιλαμβάνει την 

εκτίμηση των δεικτών τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά. Επιπλέον η απογραφή και 

παρακολούθηση τέτοιων δεικτών βοηθάει και στην δημιουργία βάσης δεδομένων, 

ώστε δυνητικά στο μέλλον σε ενδεχόμενη εφαρμογή κάποιας Περιβαλλοντικής 

πολιτικής, να είναι δυνατό, να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία ώστε να εκτιμηθεί η 

απόδοση της.  
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Για την περίπτωση της λειτουργίας του ξενοδοχείου, προτείνεται η καταγραφή των 

παρακάτω δεικτών, έτσι ώστε να μην είναι πολύπλοκη η διαδικασία και να είναι 

εφαρμόσιμη από την Διοίκηση του ξενοδοχείου.  

1. Καταγραφή των ΑΣΑ ανά κατηγορία. Το ξενοδοχείο είναι εγγεγραμμένο στο 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και πρέπει να υποβάλλει κάθε χρόνο την 

ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων. θα πρέπει να μετρώνται και να 

καταγράφονται οι ποσότητες των στερεών αποβλήτων. 

2. Καταγραφή των ποσοτήτων των επικίνδυνων αποβλήτων τα οποία δίνονται 

από τους χρήστες κατόπιν επικοινωνίας με τον δήμο για την παραλαβή τους.  

3. Καταγραφή όλων των απαιτούμενων επισκευών και των Η/Μ ανταλλακτικών 

που αντικαταστάθηκαν, για την ομαλή λειτουργία του ξενοδοχείου 

(λαμπτήρες ηλεκτροφωτισμού, επισκευές των κλιματιστικών, επισκευές των 

μηχανοστασίων των κολυμβητικών δεξαμενών, αντικαταστάσεις των αντλιών, 

δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρισμού και πυρόσβεσης, ψυγεία, κουζίνες κλπ.) 

4. Καταγραφή κατανάλωσης καταναλισκόμενης ενέργειας, νερού.  

 
  

11.2.1  Η παρακολούθηση όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών 

παραμέτρων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του έργου ή της 

δραστηριότητας, όπως αυτές εκτιμήθηκαν στο κεφάλαιο 9 και στην 

ενότητα 10.9. 

Η καταγραφή και διατήρηση στοιχείων που να τεκμηριώνουν την εφαρμογή των 

περιβαλλοντικών όρων και να επιτρέπουν τον έλεγχο αποτελεσματικότητάς τους.  

Αναλύθηκε στην παράγραφο 11.1 και 11.2. 

11.2.2  Η παροχή πληροφόρησης προς τις δημόσιες αρχές και το κοινό, 

βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Η παρούσα ΜΠΕ θα δημοσιοποιηθεί και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 1649/45 ‘’Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και 

τρόπου ενημέρωση του κοινού….’’ (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014). 
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12 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται κωδικοποιημένα τα αποτελέσματα και οι 

προτάσεις της ΜΠΕ, με τη μορφή περιβαλλοντικών όρων.  

Η προαναφερόμενη κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων 

αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 

διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, 

χωρίς να δεσμεύει την αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή ως προς το είδος και 

το περιεχόμενο της απόφασης που θα εκδώσει. 

 

Φάση λειτουργίας 
Γενικοί όροι 

Εξοικονόμηση ενέργειας 

 Σταδιακή τοποθέτηση ηλιακών θερμοσίφωνων για την κάλυψη των 

απαιτήσεων σε ζεστό νερό. Σκοπός, η αντικατάσταση μέρους η στο σύνολο 

της ποσότητας πετρελαίου και πέλλετ που χρησιμοποιείται στον αντίστοιχο 

καυστήρα για την θέρμανση του ζεστού νερού που απαιτείται για την 

λειτουργία της μονάδας. Ο καυστήρας να χρησιμοποιείτε επικουρικά (ημέρες 

πολύ χαμηλής ηλιοφάνειας, μεγάλη ζήτηση). Βελτιώνεται η αναλογία χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενώ ταυτόχρονα με την μείωση της καύσης 

βελτιώνεται η επίδοση στην αντιστροφή του φαινομένου της κλιματικής 

αλλαγής.   

 Εγκατάσταση σε όλα τα κοινόχρηστα αποχωρητήρια αυτοματοποιημένων 

συστημάτων έναρξης φωτισμού με την παρουσία ατόμου. Στους χώρους των 

wc υπάρχει σημαντικό κενό χρήσης τους σε σχέση με την λειτουργία τους, 

με αποτέλεσμα την άσκοπη λειτουργία των φωτιστικών. Το σχέδιο είναι να 

λειτουργεί μόνιμα περιορισμένος φωτισμός και ο πλήρης φωτισμός να 

λειτουργεί με την παρουσία ατόμου και μόνο στα σημεία που επισκέπτεται.  

 

Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

Προτείνεται ένα ολιστικό πρόγραμμα διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

του ξενοδοχείου, άμεσα εφαρμόσιμο χωρίς σημαντικά κόστη που όμως συνεισφέρει 

πολλαπλά στην Προστασία Περιβάλλοντος και στην ορθολογικότερη χρήση των 

φυσικών πόρων. Οι βασικοί άξονες αυτού του προγράμματος θα εστιάσουν στις εξής 

κατηγορίες: 

 Πρόληψη στην παραγωγή των ΑΣΑ 

 Διαχείριση των παραγόμενων ΑΣΑ  
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Όσον αφορά την πρόληψη στην παραγωγή των ΑΣΑ προτείνονται οι εξής γενικοί 

κανόνες: 

1. Μαζικές προμήθειες όπου αυτό είναι δυνατόν, με στόχο την μείωση της 

συσκευασίας. 

2. Χρησιμοποίηση στους χώρους κατανάλωσης τροφίμων και ποτών συσκευασίες 

πολλών χρήσεων όπως επιστρεφόμενα μπουκάλια αναψυκτικών ή μπύρας 

κ.ο.κ. 

3. Αποφυγή σερβιρίσματος μικρών ατομικών μερίδων στο πρωινό (μαρμελάδα, 

βούτυρο, γάλα, ζάχαρη κλπ.). Τροφοδοσία πρώτων υλών όπως μαρμελάδα, 

μέλι κλπ. από ντόπιους παραγωγούς όπου αυτό είναι εφικτό. Η πρόταση αυτή 

αποτελεί ξενοδοχειακή πολιτική σε αρκετά γνωστά και μεγάλα ξενοδοχεία. Η 

τροφοδοσία πρώτων υλών από την περιοχή είναι κάτι που πάντα αρέσει στους 

επισκέπτες οι οποίοι προτίθενται με το ανάλογο αντίτιμο, να γνωρίσουν τις 

γεύσεις της περιοχής που επισκέπτονται. Παράλληλα άμεσα και έμμεσα επιδρά 

στην προστασία του περιβάλλοντος όπως ο περιορισμός της ρύπανσης και της 

καύσης του πετρελαίου από την ανεξέλεγκτη και αλόγιστη μεταφορά 

προϊόντων από μέρος σε μέρος, ενώ το ξενοδοχείο ως επιχείρηση και 

δραστηριότητα, ενσωματώνεται περισσότερο στην ντόπια κοινωνία βοηθώντας 

την κοινωνική συνοχή του τόπου. 

Όσον αφορά την Διαχείριση των παραγόμενων ΑΣΑ προτείνονται: 

Εγκατεστημένη εντός του ξενοδοχείου, υποδομή για την εναπόθεση όλων των 

ρευμάτων ΑΣΑ που υποστηρίζονται από κεντρικά δίκτυα συλλογής του Δήμου 

Σκοπέλου. Τα ρεύματα αυτά είναι το χαρτί, το πλαστικό, τα μέταλλα και το γυαλί.  

Επιπλέον  ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαίων της κουζίνας και μπαταριών όλων 

των ειδών λαμπτήρων και ΑΗΗΕ.  

Ανάκτηση των βιοαποβλήτων (οργανικών) όπως περιγράφεται στην Μ.Π.Ε., 

ανεξάρτητα από την δημιουργία κεντρικού ρεύματος οργανικών αποβλήτων από τον 

Δ. Σκοπέλου.  

Για τα Επικίνδυνα αστικά στερεά απόβλητα να διατεθούν στο σύστημα συλλογής και 

μεταφοράς του Δήμου Σκοπέλου εφόσον κατασκευαστεί το Κεντρικό Πράσινο σημείο 

του Δήμου. 

Υδατικοί Πόροι  

Για την εξοικονόμηση νερού προτείνονται τα εξής: 

 Πρόσθετος εξοπλισμός μικρού κόστους 

Σε αυτά τα μέτρα να προστεθούν πρακτικές κατασκευές μικρού κόστους όπως:  



HOLIDAYS Α.Ε. 
«Ξενοδοχείο ‘’SKOPELOS HOLIDAYS’’  δυναμικότητας  66 κλινών, 
κατηγορίας 5, στην θέση ‘’Γυφτόλακας’’ του Δήμου ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                 -139- 

 

1. να τοποθετηθούν τηλέφωνο ντους εξοικονόμησης νερού. Συνεισφέρει 

σε σοβαρότατη εξοικονόμηση, ενώ την ίδια στιγμή οι χρήστες έχουν την 

αίσθηση της άνεσης και του «πλούσιου νερού». Το «μυστικό» του είναι 

ότι με την πολύχρονα μελετημένη σχεδίαση του, μειώνει το νερό πάνω 

από 50% ενώ την ίδια στιγμή αυξάνει την ταχύτητα του δραματικά, 

μειώνοντας έτσι και τον χρόνο ξεπλύματος. Εναλλακτικά προτείνεται 

τοποθέτηση μειωτήρων ροής των ντους. Είναι σχεδιασμένοι ειδικά για 

τις περιπτώσεις εκείνες που η αρχιτεκτονική δομή του μπάνιου, η 

πιθανή κλασσική μορφή των μπαταριών και βρυσών ή κάποια άλλη 

ιδιαιτερότητα, δεν επιτρέπει την αντικατάσταση των υπαρχόντων 

τηλεφώνων ντους Οι μειωτήρες ροής τοποθετούνται επάνω στην 

μπαταρία και πριν από το σπιράλ, με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά 

αφανείς, ενώ παράλληλα προσφέρουν εξοικονόμηση περίπου 30%.  

2. Διακόπτες μείξεως για μπαταρίες μπάνιου με δύο κομβία. Ο διακόπτης 

προσδίδει στις κλασσικές μπαταρίες μπάνιου την ιδιότητα του μείκτη, με 

μοναδικό σκοπό την εξοικονόμηση ποσοτήτων νερού και ενέργειας από 

το «ψάξιμο» της επιθυμητής θερμοκρασίας. Τοποθετείται στην αρχή του 

σωλήνα ντους και λειτουργεί ως διακόπτης του ήδη μεμειγμένου νερού, 

διατηρώντας την ίδια μείξη κάθε φορά που ανοιγοκλείνει. Σε κλειστή 

θέση, επιτρέπει 5% νερό να διέρχεται ώστε να μην κρυώνει το νερό 

στον σωλήνα. 

 

3. Εξοικονομιτές βρυσών ή τάπες ανάμιξης αέρα όπως 

φαίνεται στην διπλανή φωτογραφία. 

 

4. Τοποθέτηση διακοπτών ροής stop στα καζανάκια η 

διακοπτών με δύο ενδείξεις εκκίνησης μισού και ολόκληρου 

αδειάσματος του νερού. Ρύθμιση όσο το δυνατό μικρότερου όγκου 

νερού της χωρητικότητας στα καζανάκια.  

 

Επίσης προτείνονται και οι εξής Γενικοί Περιβαλλοντικοί Όροι 

 Επιλογή από τον πελάτη όσον αφορά την αλλαγή των πετσετών. Σε όλα τα 

ξενοδοχεία της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης υπάρχει ενημέρωση ώστε 

ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης των πετσετών από τον πελάτη, 

δηλώνεται το κατά πόσο χρειάζεται η αντικατάστασή τους. Με αυτό τον 
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τρόπο αποφεύγεται η υπερβολική και κατ΄ επέκταση περιττή αντικατάσταση 

των πετσετών, με ότι αυτό συνεπάγεται σε σπατάλη ενέργειας υπερβολική 

χρήση σαπουνιών κλπ.  

 Ενημερωτικά φυλλάδια προς τους πελάτες για οποιαδήποτε προσπάθεια της 

διοίκησης του ξενοδοχείου, φιλικότερης χρήσης ή δραστηριότητας προς το 

περιβάλλον, στην οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν ή να επηρεάσουν. 

(Όπως ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας στο υδραυλικό σύστημα, την 

ύπαρξη συστήματος ενεργειακού ελέγχου για τα δωμάτια, την ανακύκλωση 

μπαταριών κλπ.) 

 Ενημερωτικά φυλλάδια προς τους πελάτες για τις τυχόν προστατευμένες 

περιοχές από την Ελληνική Νομοθεσία στις γύρω περιοχές της έκτασης του 

έργου και παροχή απλών συμβουλών για περιβαλλοντικά φιλική συμπεριφορά 

εκτός της ξενοδοχειακής μονάδας. Ενημερωτικά φυλλάδια προς τους πελάτες 

για τις τυχόν προστατευμένες περιοχές από την Ελληνική Νομοθεσία στις 

γύρω περιοχές της έκτασης του ξενοδοχείου και παροχή απλών συμβουλών 

για περιβαλλοντικά φιλική συμπεριφορά εκτός της ξενοδοχειακής μονάδας.    
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13 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ 2003)  
 
ΣΜΠΕ του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 
Θ. Στυλιανάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.-2014 
 
Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Νησιωτικών Περιοχών Περιφέρειας Θεσσαλίας 2007-2013 
BCS-σύμβουλοι ανάπτυξης και περιβάλλοντος – Νοέμβριος 2008 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΜΠ-Τομέας Υδατικών πόρων και Περιβάλλοντος-2008.  

 
Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του υδατικού Διαμερίσματος 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ GR07 
ΝΑΜΑ Α.Ε., ΣΠΕΔΔ Α.Ε. ΓΑΜΜΑ 4 Ε.Π.Ε., Ν. ΣΙΔΕΡΗΣ, Φ. ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ, Α. ΝΤΑΣΚΑΣ, Γ. ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ, Ν. 
ΧΡΗΣΤΟΥ, Α. ΜΠΙΤΣΙΚΑΚΗ ΤΣΟΥΚΙΑ, Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ 
 
Water Quality 
G. Tchobanoglous – E Schroeder (1985) 

‘’Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος’’ 
Θ. Κουιμτζή, Κ. Σαμαρά-Κων/νου, 1994. 
 
Χημεία Περιβάλλοντος 
Θ. Κουιμτζή, Κ. Φυτιάνου, Κ. Σαμαρά-Κων/νου, 1998. 

ΚΥΑ Ε1β. 221/65 Υγειονομική Διάταξη 
"Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων" (ΦΕΚ 138 Β/24-2-65) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα δια την υπ΄ αριθ. Γ1/17831/71 ΦΕΚ981/71 και Γ4/1305/74 ΦΕΚ801/74 
 
ΙΓΜΕ: Γεωλογικά Στοιχεία Ελλάδας, 1999. 
 
Απόφαση 25292 (ΦΕΚ 1484/Β/10-08-2003)  
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
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13.1 Εξειδικευμένες μελέτες 

(Αναφέρονται οι ειδικές μελέτες που παρατίθενται σε παράρτημα της ΜΠΕ 

και οι οποίες είτε προέκυψαν ως αναγκαίες κατά το στάδιο της διαδικασίας 

ΠΠΠΑ (εφόσον ακολουθήθηκε), είτε εκπονήθηκαν με πρωτοβουλία του 

φορέα του έργου, είτε ήταν διαθέσιμες και χρησιμοποιήθηκαν στη ΜΠΕ.) 

Δεν εκπονήθηκαν ειδικές μελέτες που θεωρήθηκαν αναγκαίες για την σύνταξη της 

ΜΠΕ.  

  

13.2 Προβλήματα εκπόνησης και τρόποι που επιλύθηκαν 

(Περιγράφονται τυχόν προβλήματα και δυσκολίες που προέκυψαν κατά την 

εκπόνηση της μελέτης, καθώς και οι παραδοχές ή άλλες μέθοδοι με τις 

οποίες επιλύθηκαν.) 

Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα κατά την εκπόνηση της μελέτης.  
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14 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

(Τεκμηριώνεται η υφιστάμενη κατάσταση στη ζώνη επιρροής του έργου ή 

της δραστηριότητας, με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες, οι θέσεις και 

γωνίες λήψης των οποίων αποτυπώνονται σε κατάλληλο χάρτη.) 

Επισυνάπτονται φωτογραφίες και το σχέδιο λήψης τους. 
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Φωτογραφία 1. Ευρυγώνια φωτογραφία της κεντρικής πισίνας.  
Φωτογραφία 2. Ο δεύτερος μεγαλύτερος χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων.  
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Φωτογραφία 3. Υπαίθριος χώρος τραπεζοκαθισμάτων για το πρωινά  
Φωτογραφία 4. Από άλλη γωνία θέσης, ο χώρος του pool bar και της κεντρικής πισίνας.   
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Φωτογραφία 5. Κτίριο δωματίων τύπου Β κοντά στον χώρο τηςκεντρικής πισίνας.  
Φωτογραφία 6. Κτίριο δωματίων τύπου Γ πίσω από το κτίριο της φωτό 5.  
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Φωτογραφία 7. Κτίριο δωματίων τύπου Β.  

Φωτογραφία 8. Κτίριο δωματίων τύπου Β.                                                 Φωτογραφία 9. Η πίσω όψη του κτιρίου της φωτό 8 .  
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Φωτογραφία 10. Περιβάλλων χώρος κοντά προς τον μεγάλο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.   

Φωτογραφία 11. Πίσω όψη κτιρίου τύπου Γ.                                                   
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Φωτογραφία 12. Μία από τις 8 σουίτες του ξενοδοχείου.   

Φωτογραφία 7. Η κερμαοσκεπή με το χαρακτηριστικό στρογγυλό σχήμα μίας εκ των σουιτών του ξενοδοχείου.   
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Φωτογραφία 14. Ο χώρος αθλοπαιδιών του ξενοδοχείου.  Φωτογραφία 15. Η είσοδος του ξενοδοχείου όπως βγαίουμε από αυτό. 

Φωτογραφία 16. Η είσοδος του ξενοδοχείου όπως εισερχόμαστε σε αυτό.   
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ. 
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15 ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

Χάρτες-σχέδια-τοπογραφικά 

α/α 
Κωδικός 
σχεδίου 

Ονομασία σχεδίου Κλίμακα 

ΣΧΕΔΙΑ Μ.Π.Ε. 

1 ΜΠΕ 1  Χάρτης περιοχής μελέτης-Ευαίσθητες και προστατευόμενες 
περιοχές 

1:50.000 

2 ΜΠΕ 2  Χάρτης χρήσεων γης 1:5000 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 

3 Δ-1  Τοπογραφικό Διάγραμμα-Διάγραμμα Κάλυψης 1:500 

 

15.1 Χάρτης προσανατολισμού 

Ενσωματώνονται στον χάρτη 1:50000 ΜΠΕ 1.  

15.2 Χάρτης περιοχής μελέτης 

15.2.1  Διοικητικά όρια. 

15.2.2  Όρια γειτονικών ή επηρεαζόμενων περιοχών του εθνικού 

συστήματος προστατευόμενων περιοχών. 

Ενσωματώνονται στον χάρτη 1:50000 ΜΠΕ 1. 

15.2.3  Ενδείξεις άλλων σημαντικών στοιχείων του περιβάλλοντος της 

ευρύτερης περιοχής, ώστε να καθίσταται σαφές το εάν αυτά 

βρίσκονται εντός ή εκτός της περιοχής μελέτης. 

15.3 Χάρτης εναλλακτικών λύσεων 

Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.  

15.4 Γεωλογικός χάρτης 

Δεν έχει παραχθεί. 

15.5 Χάρτης χρήσεων και κάλυψης γης 

Χάρτης ΜΠΕ 2 κλίμακας 1:5000. 

 

15.5.1 Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων γενικών ή 

ρυμοτομικών πολεοδομικών σχεδίων, καθώς και οποιαδήποτε 

άλλα όρια θεσμοθετημένων εργαλείων χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού.  

Ενσωματώνονται στον χάρτη ΜΠΕ 1. 

15.5.2  Όρια και εσωτερικές χαρτογραφήσεις περιοχών του εθνικού 

συστήματος προστατευόμενων περιοχών. 

Ενσωματώνονται στον χάρτη ΜΠΕ 1. 

15.5.3  Δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. 

Ενσωματώνονται στον χάρτη ΜΠΕ 2. 
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15.5.4  Αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά μνημεία και άλλα στοιχεία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

Δεν υπάρχουν στη περιοχή άμεσης επιρροής του έργου.  

15.5.5  Εγκαταστάσεις περίθαλψης, πρόνοιας, εκπαίδευσης, κοινής 

ωφέλειας, περιβαλλοντικών υποδομών, καθώς και οποιοδήποτε 

άλλο ευαίσθητο στοιχείο του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Ενσωματώνεται ότι είναι απαραίτητο στον χάρτη ΜΠΕ 1. 

15.6 Σχέδια του έργου ή της δραστηριότητας 

Σχέδιο α/α 4 και κωδικός Α-2.   

15.6.1 Τοποθέτηση του έργου επί του εδάφους (οριζοντιογραφία ή 

κάτοψη). 

15.6.2  Υψομετρικές απεικονίσεις (μηκοτομή, αξονικές τομές, όψεις). 

15.6.3  Επιδράσεις στο ανάγλυφο (διατομές, εκσκαφές). 

Δεν έχει παραχθεί. 

15.6.4  Επιμέρους υποέργα (διαγράμματα θέσης, διάταξης και 

λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, συλλογής και 

αποθήκευσης αποβλήτων, διαγράμματα ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων). 

Δεν έχει παραχθεί. 

15.7 Χάρτες επιπτώσεων 

Δεν έχει παραχθεί.  

15.7.1  Απεικονίζονται οι σημαντικές μεταβολές που αναμένεται να 

επέλθουν στο περιβάλλον λόγω του έργου ή της δραστηριότητας. 

Δεν έχει παραχθεί. 

15.7.2  Οι χάρτες επιπτώσεων μπορούν να διαχωρίζονται θεματικά (π.χ. 

κατάληψη γης, ισορρυπαντικές καμπύλες, ισοθορυβικές καμπύλες 

κ.λπ.) ή και χρονικά (φάση κατασκευής, πρώτο έτος λειτουργίας, 

δέκατο έτος λειτουργίας κ.λπ.). 

Δεν έχει παραχθεί. 

15.8 Χάρτης προγράμματος παρακολούθησης 

Δεν έχει παραχθεί. 
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16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 Έντυπο Τ1 – Στοιχεία Ταυτότητας Έργου ή Δραστηριότητας. 

 Ν. Α. Μαγνησίας Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1355/10-06-2008- 

Ανανέωση-Τροποποίηση (λόγω αλλαγής επωνυμίας και δυναμικότητας) της Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων. 

 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Άδεια Οικοδομής 1643/210/8-09-1989. 

 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Άδεια Οικοδομής 268/1999. 

 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Άδεια Οικοδομής 94/2009. 

 Έγγραφο σχετικό με την 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (α.π. 2960/13-10-1997 

 Έγγραφο σχετικό με την ΙΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.  

 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 980/18-06-1997 Βεβαίωση Δασαρχείου για έκταση εμβαδού 

19.453,5στρ., δεν είναι δασική.  

 Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου. Βεβαίωση υδροδότησης-σύνδεσης με αποχετευτικό δίκτυο (α.π. 

924/2019). 

 Δήμος Σκοπέλου. Βεβαίωση του Δ. Σκοπέλου σχετική με την αποκομιδή των απορριμμάτων 

(α.π. 3346/22-05-2019). 

 Δήμος Σκοπέλου. Βεβαίωση του Δ. Σκοπέλου σχετική με τον δρόμο πρόσβασης (α.π. 

1069/08-02-2008). 

 Αποδεικτικό υποβολής έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2018. 

 Ε.Ο.Τ. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1944/04-06-2010 

Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής.  

 Ε.Ο.Τ. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Θεσσαλίας α.π. 2203/03-08-2009 Ειδικό Σήμα 

Λειτουργίας.   

 Αντίγραφο μελετητικού πτυχίου του μελετητή. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του μελετητή περί κατοχής μελετητικού πτυχίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOLIDAYS Α.Ε. 
«Ξενοδοχείο ‘’SKOPELOS HOLIDAYS’’  δυναμικότητας  66 κλινών, 
κατηγορίας 5, στην θέση ‘’Γυφτόλακας’’ του Δήμου ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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