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

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ   (ΤΕΥΧΟΣ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)                                            -1- 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ Μ.Π.Ε. έργου: 

 

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

‘’Γυφτόλακας’’ του Δήμου ΣΚΟΠΕΛΟΥ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

1 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ .................................................................................................................... 2 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ......................................................................................................... 2 
1.2 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ........................................................................................... 5 
1.3 ΚΥΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ............................................................... 5 
1.4 ΜΕΤΡΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ .................. 6 
1.5 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ............................................................ 6 
1.6 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ....................................................................... 6 

 

 

 

 

  



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

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ   (ΤΕΥΧΟΣ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)                                            -2- 

 

1 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

1.1 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.   

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 



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

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ   (ΤΕΥΧΟΣ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)                                            -5- 

 

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

θέση του ξενοδοχείου. 

1.2 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. 

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. 

1.3 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.  
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1.4 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. 

1.5 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 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.  

 

1.6 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Το έργο είναι υφιστάμενο και δεν προτείνονται εναλλακτικές λύσεις 

περιλαμβανομένης της μηδενικής. 

 

 

 


