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ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Σύμφωνα με το Παράρτημα 3.2.2  
Προδιαγραφές Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για έργα και δραστηριότητες που 
βρίσκονται σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000, για την οποία συντρέχουν ειδικές 

προϋποθέσεις της  

Υ.Α. 170225 (ΦΕΚ 135/Β/27-1-2014)  
‘’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.’’ 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Το έργο αφορά υφιστάμενο ξενοδοχείο, με την επωνυμία ‘’SKOPELOS HOLIDAYS’’, 

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

ΣΚΟΠΕΛΟΥ. Βρίσκεται, σε εκτός σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών και εντός 

περιοχής ενταγμένης στο δίκτυο NATURA 2000 και συγκεκριμένα στο Εθνικό 

Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και Ανατολική Σκόπελος με κωδικό 

GR 1430004.  

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

Μετέπειτα ακολούθησε η κατασκευή του ξενοδοχείου.  

Το 1994 αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ξενοδοχειακής μονάδας και 

μεταβιβάζεται στην FOCUS BANK A.S. Νορβηγίας από την ΣΗΓΚΑΛ Α.Ε. 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. 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 

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) 

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. 1355/10-06-2008, η οποία και έχει λήξει.  
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ. 

Φορέας του έργου HOLIDAY Α.Ε. 

Επωνυμία έργου. Ξενοδοχείο ‘’SKOPELOS HOLIDAY’’ 

Είδος  Ξενοδοχείο Κλασσικού τύπου   

Μέγεθος 66 κλίνες 

Διεύθυνση Εργοδότη ΑΦΜ: 09958548 

ταχ. κωδ. : 37003-ΣΚΟΠΕΛΟΣ 

Τελ. : 2424024301, 2424022230 

Φαξ : 2424024054 

Νόμιμος 

εκπρόσωπος: 
Βασίλειος Σπύρου 

Υπεύθυνος  

Επικοινωνίας: 
Βαζέου Τζένη 

email : v.spyroy@skopeloshotels.eu 
 

Κατηγορία έργου  

37674/2016 

ΟΜΑΔΑ 6η : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Α/Α 3. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός 

σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών  

Υποκατηγορία Α2: Εντός περιοχών Natura 2000 με 

50<Κ≤300 (Κ:Αριθμός κλινών) 

  

 Υπεύθυνος Μελέτης 

 Η μελέτη συντάχθηκε από:  

Υπεύθυνος μελέτης: 

Μάριος Γιαννουράκος 

 Περιβαλλοντολόγος  

ΣΚΟΠΕΛΟΣ τκ 37003 

τηλ. 2424022573 fax. 2424022573 

κιν. 6973382402 

Αριθμός μελετητικού Μητρώου : 14013 

Β’ Τάξης : (27) Περιβαλλοντικό,  

 

  

mailto:alkhotel@otenet.gr


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

 

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -5- 

 

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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1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΗΔΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ-ΦΥΣΙΚΑ 

ΤΟΠΙΑ 

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται και λειτουργεί εντός περιοχής Τόπου Κοινοτικής 

Σημασίας (ΤΚΣ), που ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR 1430004 που 

αφορά το ‘’Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων και Ανατολική Σκόπελος’’. 

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει και η Ζώνη ειδικής Προστασίας (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. 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι 

οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι 

σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις 

«Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (στα αγγλικά: Special Protection Areas - SPA) 

για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK, και τους «Τόπους 

Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (στα αγγλικά: Sites of Community Importance - SCI) 

όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται 

υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής.  

Ο κατάλογος των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας όσον αφορά την Μεσογειακή ζώνη, 

στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η Ελλάδα, οριστικοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στην 

επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος με αριθμό L259 vol.49 

21/9/06 

Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να 

κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (στα αγγλικά: 

Special Areas of Conservation - SAC)» το αργότερο μέσα σε μια εξαετία και να 

καθορίσουν τις προτεραιότητες για την διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση των 

τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός αυτών. Οι ΕΖΔ 

υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  

Η πιο πρόσφατη Ελληνική Νομοθεσία που αφορά την διατήρηση και προστασία των 

οικοτόπων, της πανίδας και της χλωρίδας είναι η ΚΥΑ 14849/853/Ε103/4-4-2008 και 

ο Ν. 3937/2011 που αποτελούν συμμόρφωση της ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 105/2006/ΕΚ η οποία αποτελεί συνέχεια της Οδηγίας 43/92/ΕΟΚ και της 

Σύμβασης της Βέρνης.   

Για την λειτουργικότητα της διαδικασίας διατήρησης και προστασίας έχουν εκδοθεί 

λίστες (κατάλογοι) από τους οποίους παρουσιάζεται το καθεστώς σπανιότητας και 

του βαθμού κινδύνου για την εξαφάνιση των ειδών της πανίδας και της χλωρίδας. Οι 
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κατάλογοι χωρίζουν τα είδη σε κατηγορίες βάση του κινδύνου εξαφάνισης. Τα 

δεδομένα βασίζονται σε ποσοτικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια. Οι 

κατηγορίες είναι οι εξής: 

Χαρακτηρισμός είδους  Κωδικός 

Εκλείποντα Extinct EX 

Εκλείποντα στο φυσικό τους περιβάλλον Extinct in the wild EW 

Κρισίμως κινδυνεύοντα Critically endangered CR 

Κινδυνεύοντα Endangered EN 

Τρωτά Vulnerable VU 

Σχεδόν απειλούμενα Near threatened NT 

Μειωμένου ενδιαφέροντος Least concern LC 

Ανεπαρκώς γνωστά Data deficient DD 

Όχι εκτιμώμενα Not evaluated NE 

Πίνακας 1. Καθεστώς σπανιότητας και βαθμός κινδύνου για την εξαφάνιση των ειδών της 
πανίδας και της χλωρίδας. 
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ΤΚΣ NATURA 2000 με κωδικό GR 1430004  

που αφορά το ‘’Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων και Ανατολική 

Σκόπελος’’ 

Γενική περιγραφή Φυσικού Περιβάλλοντος Β. Σποράδων   

Οι Βόρειες Σποράδες είναι ένα σύμπλεγμα νησιών που βρίσκεται στο ΒΔ Αιγαίο, 

βόρεια της Εύβοιας και ανατολικά του Πηλίου. Η περιοχή NATURA 2000 με κωδικό 

GR1430004 περιλαμβάνει το νοτιοανατολικό τμήμα της Σκοπέλου και την Αλόννησο, 

που είναι τα μόνα κατοικούμενα τμήματά της, και μικρότερα νησιά και νησίδες που 

δεν κατοικούνται, με εξαίρεση κάποιους φύλακες και περιστασιακούς βοσκούς. Το 

μεγαλύτερο τμήμα της προτεινόμενης περιοχής (94%) καλύπτεται από θάλασσα. 

Όσον αφορά στη γεωλογία τους, στα περισσότερα νησιά επικρατούν τα 

ασβεστολιθικά πετρώματα με εξαίρεση την Ψαθούρα, που έχει καθαρά 

ηφαιστειογενή προέλευση. Κοντά στην Ψαθούρα βρίσκεται ένα ανενεργό ηφαίστειο. 

Στη Σκόπελο σχηματίζονται κοιλάδες με απότομες πλαγιές και χείμαρροι. Η 

βλάστηση αποτελείται κυρίως από δάση χαλεπίου πεύκης, μακκί Quercus coccifera, 

ένα μικρό δάσος Quercus ilex, μακκία Oleo-Ceratonion, οπωροφόρα δέντρα και 

ελαιώνες. Η βλάστηση στην Αλόννησο αποτελείται κυρίως από πυκνό μακκί με 

Quercus coccifera, Q. ilex, Arbutus unedo, Juniperus phoenicea, δάση χαλεπίου 

πεύκης και φρύγανα (Sarcopoterium spinosum). Το πευκοδάσος στη Σκόπελο και 

στην Αλόννησο έχει αντικαταστήσει τα είδη βελανιδιάς που επικρατούσαν 

παλαιότερα. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της ευνόησης των πευκοδασών, γιατί το ξύλο 

τους χρησιμοποιείται στην κατασκευή πλοίων. 

Τύποι οικοτόπων 

Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (Ποσειδώνιες), Αβαθείς κολπίσκοι και 

κόλποι, Ύφαλοι, Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με 

ενδημικά Limonium spp.), Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες, Μεσογειακά εποχικά 

τέλματα, Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus phoenicea, Χαμηλές διαπλάσεις με 

Euphorbia κοντά σε απόκρημνες βραχώδεις ακτές, Διαπλάσεις ή σχηματισμοί ή 

θαμνώδεις φυτοκοινωνίες με Euphorbia dendroides, Φρύγανα Sarcopoterium 

spinosum, Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά (Thero-Brachypodietea), 

Δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) με Quercus ilex, 

Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου, Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική 

εκμετάλλευση, Θαλάσσια σπήλαια εξολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας, Παρόχθια δάση-στοές της θερμής Μεσογείου (Nerio-

Tamaricetea), Δάση με Quercus ilex, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη 

πεύκων της Μεσογείου με Pinus halepensis. 
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Σπουδαιότητα 

Το τμήμα των Βορείων Σποράδων που συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή, 

περιλαμβάνει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο και αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό 

σύμπλεγμα χερσαίων και θαλάσσιων μεσογειακών οικοτόπων. Περιλαμβάνει πολλούς 

τύπους βλάστησης μεταξύ των οποίων θαλάσσιους οικοτόπους προτεραιότητας με 

άριστη αντιπροσωπευτικότητα. Επίσης, φιλοξενεί πολλά είδη φυτών και ζώων μεταξύ 

των οποίων και ενδημικά, σπάνια ή προστατευόμενα είδη καθώς επίσης και taxa στο 

νοτιότερο ή βορειότερο άκρο εξάπλωσής τους. Το νησί Πιπέρι είναι περιοχή 

προστατευόμενη από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης. Εκτός από το επιστημονικό και 

εκπαιδευτικό της ενδιαφέρον, η προτεινόμενη περιοχή έχει και μεγάλο αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον, καθώς στα νησιά υπάρχουν ευρήματα και μνημεία των προϊστορικών, 

κλασικών και βυζαντινών χρόνων (σπηλαιολογικά ευρήματα, ναυάγια πλοίων, παλιά 

μοναστήρια και εκκλησίες). Οι πολυάριθμες σπηλιές και οι παραλίες που 

σχηματίζονται μεταξύ των απότομων βραχωδών ακτών αποτελούν ιδανικά 

καταφύγια της μεσογειακής φώκιας, της οποίας ο πληθυσμός στην περιοχή εκτιμάται 

ως ο σημαντικότερος της Μεσογείου. Το Πιπέρι, η πιο σημαντική περιοχή 

αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας, αποτελεί και τον πυρήνα του θαλάσσιου 

πάρκου των Β Σποράδων. Ένας απομονωμένος πληθυσμός του Capra aegagrus ssp. 

dorcas ζει αποκλειστικά στη Γιούρα. Επίσης αξιόλογη είναι η ερπετοπανίδα της 

περιοχής που περιλαμβάνει σπάνια και προστατευόμενα είδη. Η ορνιθοπανίδα είναι 

πλούσια σε είδη και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μεταναστευτικών πουλιών καθώς 

και πολλά είδη που αναπαράγονται στην προτεινόμενη περιοχή. Η πανίδα των 

ασπόνδυλων είναι επίσης σημαντική καθώς περιλαμβάνει πολλά ενδημικά είδη 

ισοπόδων, ιδιαίτερα στη σπηλιά του Κύκλωπα, στη Γιούρα. Η θαλάσσιοι βιότοποι 

χαρακτηρίζονται από αφθονία ειδών σε καλούς πληθυσμούς. Η υψηλή ποικιλότητα 

των θαλάσσιων ειδών οφείλεται κατά ένα μέρος στην ποικιλότητα των θαλάσσιων 

οικοτόπων (όπως τα άριστα λιβάδια Posidonia, οι ύφαλοι κ.λπ.) και στην έλλειψη 

ρύπανσης. Το γεγονός αυτό κάνει την προτεινόμενη περιοχή σημαντική από 

συστηματική και ζωογεωγραφική άποψη. Εδώ, έχουν επίσης καταγραφεί 170 είδη 

ψαριών, 70 είδη αμφιπόδων και 40 είδη σπόγγων. Η πλούσια χασμοφυτική 

βλάστηση που περιλαμβάνει πολλά ενδημικά είδη, έχει μεγάλο φυτογεωγραφικό και 

οικολογικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν είδη που εξαπλώνονται στο Ν Αιγαίο, για τα οποία 

η Γιούρα αποτελεί το βορειότερο άκρο εξάπλωσής τους. 

Όσον αφορά τώρα την κατάταξη των τύπων φυσικών οικοτόπων βάσει της 

υφιστάμενης νομοθεσίας και κατηγοριοποίησης των, με βάση την Κοινοτική Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ «Για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

χλωρίδας και πανίδας», έχουμε για την περιοχή ΝΑTURA (ΤΚΣ) με κωδικό GR 

1430004 που αφορά το ‘’Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων και Ανατολική 
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Σκόπελος’’ τους εξής που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Να σημειωθεί ότι 

δεν περιλαμβάνονται οι οικότοποι 2190, 3140, 6420 που αναφέρεται η παρουσία 

τους στην καταγραφή του έλους της Μηλιάς, από το ΕΚΒΥ και το WWF όπως 

σημειώνεται σε επόμενη παράγραφο. 

α/α Κωδικός P Περιγραφή 

1 1110  Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού βάθους 

2 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση από φύκια (ποσειδωνίες) 

3 1150 * Παράκτιες λιμνοθάλασσες 

4 1170  Ύφαλοι 

5 1210  Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης 

6 1240  Απόκρημνες βραχώδεις ακτές στη μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp. 

7 1410  Μεσογειακά αλίπεδα με juncetalia maritimi 

8 2110  Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες 

9 3170 * Μεσογειακά εποχιακά τέλματα 

10 5210  Δενδροειδή με juniperus spp. 

11 5330  Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες 

12 5420  Φρύγανα Sarcopoterium spinosum  

13 6220 * Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea 

14 8140  Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου  

15 8210  Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 

16 8310  Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση 

17 8330  
Θαλάσσια σπήλαια εξ’ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια 
της θάλασσας 

18 9320  Δάση με Olea and ceratonium  

19 9340  Δάση με Quercus ilex and Quercus rotundifolia 

20 9540  Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου 

Πίνακας 2 Τύπος οικοτόπων, σύμφωνα με την οδηγία 92/43. Η στήλη P αφορά τους τύπους 
οικοτόπων προτεραιότητας. 

Habitat class (Κατηγορίες ενδιαιτημάτων) % Cover 

Θαλάσσιες περιοχές, θαλάσσιες γλώσσες 93.16 

Ποταμοί, εκβολές λασπώδεις, αμμώδεις, λιμνοθάλασσες 

(περιλαμβανομένων των αλυκών) στα οποία εκδηλώνεται 

άμπωτης 

0.02 

Αλίπεδα, αλατούχες στέπες, αλατούχες βοσκές 0.02 

Παράκτιες θίνες, αμμώδεις εκτάσεις 0.02 

Κροκάλες, απόκρημνες βραχώδεις ακτές, νησίδες 1.80 

Εσωτερικά γλυκά νερά (στάσιμα και κινούμενα νερά) 0.02 

Χερσότοποι, θάμνοι, μακία βλάστηση, φρύγανα 3.97 

Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις, στέπες 0.02 
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Δάση κωνοφόρων 0.22 

Αειθαλή δάση 0.32 

Εσωτερικοί βράχοι, εσωτερικές θίνες, μόνιμο χιόνι και πάγος 0.43 

Total Habitat Cover 100 

Πίνακας 3. Πίνακας κάλυψης κλάσεων οικοτύπων για την περιοχή  τύπου οικοτόπων, 
σύμφωνα με την οδηγία 92/43. Η στήλη P αφορά τους τύπους οικοτόπων προτεραιότητας. 

 

Κωδικός Αντιπροσωπευτικότητα 
Σχετική 

επιφάνεια 
Καθεστώς 

συντήρησης 
Συνολική 
Εκτίμηση 

1110 C C A B 

1120 A B A A 

1150 B C B B 

1170 A B A A 

1210 C A C B 

1240 A A A A 

1410 B B B B 

2110 B B B B 

3170 A A A A 

5210 A A A A 

5330 A B A A 

5420 A B A A 

6220 B C B B 

8140 B C A B 

8210 A A A A 

8310 A B A A 

8330 A B A A 

9320 B B B B 

9340 A B B B 

9540 A B B B 

A:εξαιρετική 
Β: καλή 
Γ: μειωμένη 

Πίνακας 4. Πίνακας αντιπροσωπευτικότητας, σχετικής επιφάνειας, καθεστώτος συντήρησης 
και συνολικής εκτίμησης κλάσεων οικοτύπων της υπό μελέτης περιοχής NATURA 2000. 
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ΣΚΟΠΕΛΟΣ-Περιοχή μελέτης 

ΧΛΩΡΙΔΑ 

Οι πληροφορίες εξάγονται από την μελέτη «Βιότοποι νήσου Σκοπέλου» (Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία μελέτης και προστασίας της Μεσογειακής φώκιας-

1996) και από επιτόπια αυτοψία των περιοχών μελέτης. 

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

της εκπόνησης Γεωβοτανικής Έρευνας των Νήσων Βορείων Σποράδων, 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. 

 Inula candida ssp. Methanaea, ελληνικό ενδημικό των ασβεστολιθικών 

βράχων. 

Από πλευράς οικοτόπων, στην Σκόπελο εμφανίζονται οι εξής: 

Δάση χαλεπίου Πεύκης (NATURA 2000 κωδ.:9540).  

Η ανάπτυξη ιδιαίτερα εκτεταμένων δασών χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) 

αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του τοπίου της νήσου Σκοπέλου. 

Συναντώνται με ιδιαίτερη δυναμική κυρίως στο κεντρικό τμήμα του νησιού, που 

συγκροτείται από δολομίτες και με έναν συγκεκριμένο τύπο δάσους (με βάση την 

χλωριδική σύνθεση και την ύπαρξη ορισμένων ομάδων δεικτών) που αποτελεί τον 

κυρίαρχο από την άποψη της κάλυψης. Στο βόρειο τμήμα του νησιού, που 

συγκροτείται από ημι-μεταμορφωμένους σχιστόλιθους ο τύπος του δάσους χαλεπίου 

πεύκης που απαντάται καλύπτει μικρές μόνο επιφάνειες. 

Οι δασικές συστάδες συναντώνται σε κλιτύες διαφόρων εκθέσεων σε όλους τους 

λοφώδεις σχηματισμούς αλλά κυρίως στο όρος Δέλφη, στη χερσόνησο και το όρος 

Παλούκι, ακτές Αγνάντιου-Δρακοντόσχισμα, περιοχή Πανόρμου, Ράχες - Καρυά – 

Γλυστέρι και απόκρημνες ακτές Δέλφης, περιοχή Γλώσσας, κ.α. 
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Η δομή του δάσους χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη τεσσάρων στρώσεων: 

δενδρώδης (ύψος 15-20μ.), ημι-δενδρώδης (ύψος 4-5μ.), θαμνώδης (ύψος μέχρι 

2μ.), και ποώδης (0,5μ.).  

Τα είδη που συμμετέχουν στην σύνθεση των επιμέρους ορόφων του τύπου του 

δάσους στην περιοχή μελέτης είναι τα ακόλουθα. 

Δενδρώδης στρώση Pinus halepensis 

Ημι-δενδρώδης στρώση Arbutus unedo, Erica arborea, Erica verticillata 

Θαμνώδης στρώση 
Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Myrtus 

communis, Ruscus aculeatus, Smilax aspera, Rubus ulmifolius, 
Thymelaea tatonraira 

Ποώδης στρώση 
Stipa bromoides, Rubia peregrina, Pteridium aquilinum, Limodorum 
abortivum, Pulicaria odora, Carex glauca κ.α. 

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

Εγκαθίστανται πάνω σε ασβεστολιθικούς λοφώδεις σχηματισμούς του βόρειου 

τμήματος της νήσου Σκοπέλου, κυρίως σε βόρειας έκθεσης κλιτύες. Αποτελούν 

αρκετά εκτεταμένες συστάδες με ιδιαίτερο δυναμισμό. 

Το ύψος των εν λόγω θαμνώνων ανέρχεται σε 4μ. και πολλές φορές γίνονται τόσο 

πυκνοί, ώστε είναι στην πραγματικότητα αδιαπέραστοι. Το ποσοστό εδαφοκάλυψης 

των βιοτόπων που αποικίζονται από την συγκεκριμένη φυτοκοινότητα κυμαίνεται 

μεταξύ 80 και 90%. 

Τα κυρίαρχα φυτικά είδη της δομής αυτών των θαμνώνων είναι τα ακόλουθα της 

οικογένειας Ericaceae: Erica arborea, Erica verticillata, Arbutus unedo, ενώ συχνά 

συμμετέχουν και νεαρά άτομα χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) προερχόμενα από 

φυσική αναγέννηση. 

 

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

Οι θαμνώνες στους οποίους από φυσιογνωμική άποψη κυριαρχεί το πουρνάρι και ο 

σχίνος, απαντούν κυρίως στο νοτιο-ανατολικό τμήμα της Σκοπέλου και είναι πολύ 

καλά ανεπτυγμένοι. Εκτός από το πουρνάρι (Quercus coccifera), άλλα είδη που 

συμμετέχουν με μέτριο έως υψηλό βαθμό πληθοκάλυψης και μέτρια έως υψηλή 

συχνότητα εμφάνισης είναι τα ακόλουθα:  

Pistacia lentiscus Sarcopoterium spinosum 

Salvia triloba Hypericum perforatum 

Olea europaea ssp. Oleaster Teucrium polium 

Philyrea latifolia Bituminaria bituminosa 

Prasium majus Alyssum saxatile ssp. Orientale 

Dorycnium hirsutum Dactylis glomerata 

Cistus incanus ssp. Creticus Sarcopoterium spinosum 

Anthyllis hermanniae Muscari comosum 

Euphorbia veneta Scaligeria cretica 
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Satureja juliana Urginea maritima 

Cistus salvifolius Bupleurum trichopodum 

Ένας άλλος τύπος χαμηλών θαμνών με Cuercus coccifera και Pistacia lentiscus, 

σχηματίζεται στις παράκτιες περιοχές, κυρίως στις ανατολικής έκθεσης βραχώδεις 

ακτές της Σκοπέλου. Συχνά το πουρνάρι γίνεται τόσο σπάνιο, ώστε να είναι δυνατή 

η ένταξη των εν λόγω θαμνώνων στη φυτοκοινωνία Oleo-Lentiscetum. 

Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι στις πολύ απότομες βραχώδεις ακτές εμφανίζεται 

τοπικά πολύ άφθονο το είδος Genista acanthoclada (αφάνα). 

 

Φρύγανα με είδη λαδανιάς (Cistus ssp.) 

Σε υποβαθμισμένες θέσεις, ακόμη και στο εσωτερικό της περιοχής εξάπλωσης των 

δασών χαλεπίου πεύκης, με τη μορφή μικρών κηλίδων, ως αποτέλεσμα έντονων 

ανθρωπογενών δράσεων (πυρκαγιές, υλοτομίες, βόσκηση κ.α.) συναντάμε 

φρυγανικές κοινότητες με την ακόλουθη χλωριδική σύνθεση: 

Cistus creticus Hypochoeris aetnensis 

Cistus salvifolius Olea europaea ssp. Oleaster 

Erica verticillata Anthyllis hermanniae 

Plantago bellardi Genista acanthoclada 

Trifolium stellatum Asphodelus microcarpus 

Tuberaria guttata Aira capillaris 

Trifolium campestre Hymenocaprus circinatus 

Filago gallica  

 
Ανάλογης δομής και φυσιογνωμίας φρυγανικές κοινότητες απαντούν σχεδόν στο 

σύνολο του νησιού και ως παραδείγματα αναφέρουμε τις ανατολικές κλιτύες του 

όρους Παλούκι, τους λοφώδεις σχηματισμούς πάνω από τον Πάνορμο, κ.α. 

 

Υψηλοί θαμνώνες με αριά 

Οι θαμνώνες αριάς που απαντούν στην Σκόπελο διακρίνονται κατά βάση σε δύο 

φυσιογνωμικά διακρινόμενους τύπους που έχουν ταυτόχρονα και χλωριδικές 

διαφορές. Ο πρώτος τύπος ψηλών θαμνώνων χαρακτηρίζεται από μεγάλη πυκνότητα 

δομής, επομένως και μεγάλο βαθμό εδαφοκάλυψης, απαντά σε βόρειας έκθεσης 

κλιτύες που συγκροτούνται από ασβεστόλιθο και αποικίζει εδάφη τύπου ρεντζίνα και 

φαά δασικά. Χαρακτηρίζεται δε από την ακόλουθη χλωριδική σύνθεση: 

Quercus ilex Phillyrea latifolia 

Quercus coccifera Cotinus coggygria 

Pistacia lentiscus Ruscus aculeatus 

Arbutus unedo Smila aspera 

Erica arborea Crepis fraasii 

Erica verticillata Luzula forsteri 
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Rhamnus alaternus Poa bulbosa 

Colutea arborescens Cynosurus echinatus 

Olea europaea ssp. oleaster  

 
Υγρόφιλη βλάστηση με πλατάνια (Platanus orientalis) 

Στις όχθες ρεμάτων συνεχούς ή μη ροής αναπτύσσεται μία χαρακτηριστική 

φυτοκοινωνία με κυρίαρχο είδος στο δενδρώδη όροφο την ανατολική πλάτανο 

(Platanus orientalis). Στον ποώδη και θαμνώδη όροφο αυτών των πλατανώνων 

δημιουργούνται σκιερές, δροσερές θέσεις, όπου εγκαθίστανται σκιόφιλα είδη. 

Η φυτοκοινωνία Platanetum orientalis απαντά σε όλες τις υγρές θέσεις της νήσου με 

ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξή της και πιο συγκεκριμένα απαντά κατά μήκος 

των ρεμάτων στην περιοχή της Γλώσσας, καθώς και στο Λιμνονάρι (ρέμα που 

καταλήγει στον όρμο Λιμνονάρι), που αποτελούν δύο από τις περιοχές μελέτης της 

νήσου Σκοπέλου όπου αντιπροσωπεύονται οι παρόχθιες συστάδες με πλατάνια. Το 

γεωλογικό υπόστρωμα συγκροτείται από αλλουβιακές αποθέσεις σε μία στενή ζώνη 

που αναπτύσσεται κατά μήκος των ρεμάτων. 

 
Φυτοκοινωνία με νούφαρα (Nymphaetum albae) 

Η φυτοκοινωνία Nymphaetum albae αποτελεί μία εντυπωσιακή από φυσιογνωμική 

άποψη μονάδα βλάστησης, η οποία ωστόσο είναι πολύ σπάνια στη νήσο Σκόπελο, 

καθώς απαντάται μόνο στην περιοχή του έλους Λούτσας. 

Στην εξεταζόμενη περιοχή (έλος Λούτσας), που αποτελεί ένα γεωμορφολογικό 

τοπογραφικό βύθισμα το οποίο έχει πληρωθεί με προσχωματικές αλλουβιακές 

αποθέσεις και στο εσωτερικό μιας πολύ μικρής λιμνούλας ( η επιφάνεια που καλύπτει 

δεν ξεπερνά τα 50 μ2) απαντώνται οι αποικίες της φυτοκοινωνίας εφυδατικής 

βλάστησης Nymphaetum albae που καλύπτουν περίπου το 50% του λιμνίου. Στη 

δομή της φυτοκοινωνίας, όπως αναγνωρίστηκε στη Σκόπελο, συμμετέχει μόνο το 

είδος Nymphaea alba, ενώ με μικρό βαθμό πληθοκάλυψης και κοινωνικότητας 

απαντούν και ορισμένα άτομα ποταμογείτονα (Potamogeton sp.). 

 

Θαμνώνες με Euphorbia dendroides και Ptilostemon chamaepeuce 

Στην περιοχή Αγνάντιο- Δρακοντόσχισμα πάνω στα απόκρημνα ασβεστολιθικά 

βράχια των ακτών που σχηματίζουν ένα απότομο φαράγγι βάθους τουλάχιστον 50 μ. 

μαζί με τα κυρίαρχα είδη των χαμηλών θαμνώνων (οι οποίοι περιγράφηκαν 

προηγούμενα) που είναι τα: Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Cistus iincanus 

ssp. Creticus, Phillyrea latifolia, Olea europaea ssp. oleaster απαντούν τόσο 

βραχόφιλα είδη χασμοφυτικών φυτοκοινωνιών όπως Ptilostemon chamaepeuce, 

Inula candida ssp. Methanaea, Phagnalon graecum συγκροτώντας φυτοκοινωνίες με 

χαμηλό βαθμό πληθοκάλυψης (30-40%), όσο και με αραιή συχνότητα εμφάνισης το 
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είδος Euphorbia dendroides, το οποίο συμμετέχει στο σύνθετο μωσαϊκό των 

θαμνώνων με πουρνάρι και σχίνο. Μόνο σε περιορισμένες θέσεις των απόκρημνων 

βράχων κυριαρχεί η Euphorbia dendroides συγκροτώντας κηλίδες χαρακτηριστικής 

όψης. 

 

Αμμονιτρόφιλη βλάστηση (Salsola kali – Xanthietum strumari) 

Η αμμoνιτρόφιλη βλάστηση στη νήσο Σκόπελο αντιπροσωπεύεται από τη 

φυτοκοινωνία Salsola kali - Xanthietum strumari, η οποία απαντά με πλήρως 

υπολειμματικό και διασπασμένο χαρακτήρα σε διάφορες παραλίες του νησιού, με 

σημαντικότερη παρουσία στην παραλία της Μηλιάς. Εδώ, η εν λόγω φυτοκοινωνία 

έχει την μορφή μικρών κηλίδων και κατέχει ζώνη μικρού πλάτους (0.5-1 μ.) που 

διαδέχεται μία ζώνη γυμνή από βλάστηση (αμμώδης αιγιαλός). H εξεταζόμενη 

φυτοκοινωνία, χαρακτηρίζεται από βαθμό φυτοκάλυψης 30-40%. Το έδαφος που 

αποικίζεται από τα προαναφερόμενα αμμόφιλα κα αμμονιτρόφιλα είδη αποτελείται, 

είτε από αδρομερή άμμο, είτε συγκροτείται από πέτρες μικρού μεγέθους. 

Φυτοκοινωνίες γλυκών και υφάλμυρων νερών: Καλαμώνες (Phragmitetum 

communis και Phragmitetum australis), Υγρά λιβάδια με βούρλα (Juncetum 

maritimo-acuti) 

Η ελοφυτική βλάστηση (βλάστηση που χαρακτηρίζεται από φυτοκοινωνίες 

υπερυδατικών ειδών ή ελοφύτων) στις εξεταζόμενες περιοχές της νήσου Σκοπέλου 

αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από αμιγείς καλαμώνες (φυτοκοινωνία 

Phragmitetum communis). Μικρής επιφάνειας υπολειμματικοί καλαμώνες απαντούν 

στο τέως έλος Μηλιάς (πίσω από την παραλία της Μηλιάς), στο Λιμνονάρι, στον 

κόλπο του Μπλο δίπλα στον Πάνορμο, εντός οικισμού Σκοπέλου στην παραλία στην 

εκβολή του χειμάρρου και σε άλλες υγρές θέσεις (όπως για παράδειγμα με την 

μορφή μικρών κηλίδων κοντά σε χείμαρρους και ρέματα) 

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 

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 επερχόμενη 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 
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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 κατάσταση για τα σπανιότερα των θηλαστικών του νησιού. 

Είδος Παρατηρήσεις 
RDB1 

(2009) 

ΑΜΦΙΒΙΑ  

Bufo viridis 
Δεν είναι πια κοινό στην Σκόπελο εξαιτίας της έλλειψη 
επιφανειακών υδάτων 

- 

Bombina variegata 
Εμφανίζεται σε μικρά ρέματα στην Σκόπελο, σε 
ικανοποιητικούς αριθμούς 

LC 

Rana ridibunda 

Πολύ κοινό στην Σκόπελο τα παλαιότερα χρόνια ακόμα και 
μέσα στον οικισμό της Σκοπέλου. Σήμερα παρατηρείται σε 

ικανοποιητικούς αριθμούς μόνο στο έλος της Λούτσας ενώ οι 
πληθυσμοί τους εντός του οικισμού της Σκοπέλου και σε 
περιοχές περιμετρικά αυτού δείχνουν να έχουν υποσκελισθεί 
σε μεγάλο βαθμό. 

- 

ΕΡΠΕΤΑ  

Coluber caspius 
Κοινή δενδρογαλιά. Απαντάται στο βόρειο τμήμα του νησιού, 
ανάμεσα στις καλλιέργειες με σχετικά καλούς πληθυσμούς 

 

Elaphe situla 
Σπιτόφιδο. Σπάνιο στην Σκόπελο. Συναντάται στο βόρειο 
τμήμα του νησιού, στα ξέφωτα, ανάμεσα στα δένδρα και τις 
καλλιέργειες. 

LC 

Malpolon 

monspessulanus 

Κοιλοπέλτης. Το μόνο δηλητηριώδες φίδι του νησιού. Υπάρχει 

σε καλούς πληθυσμούς σε όλους του βιότοπους του νησιού. 
LC 

Podacrcis erhardii Σιλιβούτι. Κοινό σε όλους τους βιότοπους του νησιού LC 

Ablepharus kitaibelii 
Αβλέφαρος. Μικρή σαύρα που εξαπλώνεται στο βόρειο τμήμα 
του νησιού. 

LC 

Lacerta trilineata 
Τρανόσαυρα. Μεγάλη πράσινη σαύρα, με αραιούς πληθυσμούς 
στα ξέφωτα στα πευκοδάση. 

LC 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ  

Erinaceus concolor 
Σκαντζόχοιρος. Εξαιρετικά αραιοί πληθυσμοί, στα πευκοδάση 
όπου υπάρχει αραιή βλάστηση. Τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται αρκετά συχνά. 

NE 

Apodemus sylvaticus Βραχοπόντικος. Πολύ κοινό στην Σκόπελο. NE 

Lepus europaeus 
Λαγός. Καλός πληθυσμός, κυρίως στο όρος Παλούκι, περιοχή 
η οποία είναι καταφύγιο θυραμάτων 

NE 

Martes foina 
Πετροκούναβο. Κυρίως στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του 
νησιού. 

NE 

Monachus monachus 
Μεσογειακή φώκια. Γνωστή η περίπτωσή της η οποία 
αναλύεται παρακάτω. 

CR 

Πίνακας 5. Πανίδα νήσου Σκοπέλου 

                                                 

1
 Red Data Book. Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009). 
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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. 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) 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). 

 

Ορνιθοπανίδα 

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

μακία 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 υγροτόπου στο Έληος 

(μετεγκατάσταση του οικισμού Παλιό Κλήμα μετά τον καταστροφικό σεισμό του 

1965) και την επιχωμάτωση του υγροτόπου των Μηλιών. Επίσης φρύγανα υπάρχουν 

ελάχιστα στο νότιο μέρος του νησιού στο βουνό Παλούκι. 

Αναφορικά με την ικανότητα διασποράς των βιδών πρέπει να αναφερθεί η παντελής 

απουσία ειδών των οικογενειών Picidae (δρυοκολάπτες), Sittidae (τσοπανάκοι), 

Certhiidae (δενδροβάτες) στην Σκόπελο όπως άλλωστε και την γειτονική Σκιάθο. 

Από την οικογένεια των Alaudidae που είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές των 

νησιών του Αιγαίου (Παπακωνσταντίνου κ.α., 1996) παρατηρήθηκε μόνο ένα είδος η 

μικρογαλιάντρα Calandrella brachydactyla και αυτό εκτιμάται ότι εμφανίστηκε 

περιστασιακά. 

Ο βαθμός απομόνωσης του νησιού βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ικανότητα 

διασποράς των πουλιών. Ωστόσο όμως πρέπει να σημειωθεί ότι το σημείο αναφοράς 

για την απομόνωση ενός νησιού είναι εκάστοτε διαφορετικό. Στα νησιά του Αιγαίου 

ενώ η απόσταση από την στεριά μπορεί να είναι μεγάλη, ο βαθμός απομόνωσης τους 

είναι μικρός όσον αφορά στα μεταναστευτικά πουλιά που περνούν σε ευρύ μέτωπο 

πάνω από το Αιγαίο. Έτσι η ορνιθοπανίδα των νησιών είναι εμπλουτισμένη με πολλά 

μεταναστευτικά μεγάλων ή μεσαίων αποστάσεων είδη που είτε φωλιάζουν ή 

σταθμεύουν εκεί. Η δυσαρμονία παρουσιάζεται στα νησιά όταν για ορισμένους 

λόγους λείπουν είδη για τα οποία υπάρχουν όλες οι τυπικές προϋποθέσεις εμφάνισης 
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τους. Δυσαρμονία προκύπτει λόγω της μικρής ικανότητας διασποράς ορισμένων 

ειδών , όπως προαναφέρθηκε, λόγω εξάρτησης ορισμένων ειδών από κάποια άλλα 

που δεν βρίσκονται στο νησί ή όταν κάποιο είδος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε 

κάποιους παράγοντες και έχει εξαφανιστεί. 

Ένα είδος που εξαφανίζεται από ένα νησί είναι πολύ δύσκολο να το επαναποικίσει. 

Ωστόσο συχνά παρατηρείται νέα αποίκιση των νησιών από άλλα είδη που πρωτύτερα 

δεν υπήρχαν. Έτσι δημιουργείται η εναλλαγή ειδών σε ένα νησί. παλαιότερες 

αναφορές για την ορνιθοπανίδα των νησιών (όπως αυτή του Watson) δίνουν μία 

εικόνα της εναλλαγής των ειδών. Ορισμένοι παρατηρητές αναφέρουν στην Σκόπελο 

τα είδη λιοστριτσίδα Hippolais olivetorum, κoυφαηδόνι Cercotrichas galactotes και 

σκουρόβλάχο Emberiza caesia, είδη που δεν παρατηρήθηκαν πρόσφατα. Το πρώτο 

είναι είδος τυπικό των ελαιώνων, ενώ τα δύο τελευταία είναι είδη χαρακτηριστικά 

των ανοικτών εκτάσεων με μακκία και φρύγανα. Οι δύο αυτοί τύποι βιοτόπων έχουν 

μειωθεί στην Σκόπελο σε ακολουθία με την εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας και της 

γεωργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1965 όπου ο Watson αναφέρει ότι το 

πευκοδάσος είναι σε θαμνώδη μορφή και ότι το νησί παράγει ελιές, κρασί και σιτηρά 

σε μεγάλες ποσότητες. Η μείωση λοιπόν αυτών των "ανοικτών" βιοτόπων οδήγησε 

σε εξαφάνιση τα τρία παραπάνω είδη, όμως παράλληλα η αύξηση των δασών έφερε 

νέα είδη στο νησί όπως ο σφηκιάρης (Pernis apivorus).  

Τέλος, η επίδραση του ανθρώπου στα οικοσυστήματα και κατ' επέκταση στην 

ορνιθοπανίδα των νησιών είναι αμφίσημη καθώς από την μία πλευρά ορισμένοι 

σημαντικοί βιότοποι όπως τα δάση και οι νησιωτικοί υγρότοποι είτε καταστράφηκαν 

εδώ και πολλούς αιώνες είτε εξακολουθούν να καταστρέφονται με εντατικούς 

ρυθμούς ακόμα και σήμερα. Από την άλλη πλευρά όμως, ο άνθρωπος δημιούργησε 

πολλούς βιότοπους ζωτικής σημασίας για τα πουλιά όπως οι καλλιεργήσιμες και 

βοσκήσιμες εκτάσεις, τα διάκενα στο δάσος, συντελώντας έτσι στην μωσαϊκότητα 

των βιοτόπων που παρατηρείται σήμερα σε πολλά νησιά. 

Η ποικιλία των οικοσυστημάτων αλλά και το μωσαϊκό που παρουσιάζεται σε μερικές 

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

Στην Σκόπελο, στα πλαίσια της πιο πρόσφατης μελέτης με καταγραφή από εργασία 

στο πεδίο με τίτλο ‘’Βιότοποι νήσου Σκοπέλου’’ που έγινε στα πλαίσια του 

Προγράμματος Οριοθέτησης-Προστασίας-Διαχείρισης των βιοτόπων Πηλίου, 

Σκιάθου, Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, 94 είδη εκ των οποίων 65 είναι σπάνια ή 

παρουσιάζεται αναγκαιότητα προστασίας τους σε εθνικό, πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο 

επίπεδο. Τα είδη παρουσιάζονται σε ειδικό παράρτημα για την ορνιθοπανίδα. 
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ και ΠΑΝΙΔΑ 

Η περιγραφή του θαλάσσιου βιοτικού περιβάλλοντος ακολουθεί τον επιστημονικό 

διαχωρισμό του σε βενθικό περιβάλλον, πλανκτονικό περιβάλλον και νηκτόν (κυρίως 

θαλάσσια θηλαστικά και ιχθυοπανίδα). Η πηγή είναι από το ‘’Πρόγραμμα 

αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων & Συστήματος λειτουργίας & 

Διαχείρισης Προστατευόμενης περιοχής Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Β. Σποράδων’’ . 

Οι αναφορές σε πολλές περιπτώσεις αφορούν την ευρύτερη περιοχή των Β. 

Σποράδων αλλά και των Ελληνικών θαλασσών. Επίσης τα θαλάσσιο Περιβάλλον της 

περιοχής του Δήμου Σκοπέλου έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με αυτό του 

Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου των Β. Σποράδων όπου ανήκει μόνο η Αλόννησος και τα 

ερημόνησα.  

Βενθικό Περιβάλλον  

Χλωρίδα 

Η καταγραφή των βιοτικών χαρακτηριστικών του θαλάσσιου βενθικού περιβάλλοντος 

έγινε μέσω περιορισμένου δικτύου σταθμών από όπου συλλέχτηκαν ποιοτικά και 

ποσοτικά δεδομένα και που κατέληξαν στην καταγραφή χαρακτηριστικών 

βιοκοινωνιών του σκληρού και του μαλακού υποστρώματος. 

Έτσι, στο σκληρό υπόστρωμα η φυτοκοινωνιολογική έρευνα στο Πιπέρι και στην Κ. 

Παναγιά καταγράφει 7 φυτοκοινωνίες εκ των οποίων οι 2 είναι σκιόφιλες 

βιοκοινωνίες με Hlimeda tuna και Dilophus spiralis και 5 φωτόφιλες κοινωνίες με 

Cystoseira strictae. Ο αριθμός των ειδών που αναφέρεται είναι 110 είδη ενώ η τιμή 

της ξηρής βιομάζας αναφέρεται επίσης σαν πολύ μεγάλη. 

Γενικά, οι φυτοκοινωνίες του σκληρού υποστρώματος της περιοχής είναι πολύ 

εντυπωσιακές τόσο από βιολογική άποψη όσο και από αισθητική. Η ποικιλία των 

ενδιαιτημάτων σκληρού υποστρώματος (φωτόφιλες, σκιόφιλες, κοραλλιογενής, 

ημισκότεινα σπήλαια) στην περιοχή του πάρκου και η εξαιρετική κατάσταση στην 

οποία βρίσκονται θα μπορούσαν να αποτελέσουν στο μέλλον σημεία αναφοράς και 

σύγκρισης για παρόμοιες μελέτες στις Ελληνικές θάλασσες. Σε σχέση με τα κριτήρια 

έκταση, φυσική κατάσταση, ποικιλότητα και αντιπροσωπευτικότητα το σκληρό υπό-

στρωμα θα μπορούσε να βαθμολογηθεί με τις μεγαλύτερες τιμές δεδομένης της 

μεγάλης έκτασης, της φυσικής κατάστασης, της μεγάλης ποικιλότητας και της 

αντιπροσωπευτικότητας του σε Μεσογειακό επίπεδο. 

Στο μαλακό υπόστρωμα έχουν καταγραφεί από τις υφιστάμενες μελέτες σχεδόν όλες 

οι χαρακτηριστικές βιοκοινωνίες της υποπαραλιακής ζώνης. 
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Στις αβαθείς προφυλαγμένες περιοχές υπάρχει η βιοκοινωνία με το αγγειόσπερμο 

Cymodocea nodosa. Η πυκνότητα και η ανάπτυξη του φυτού είναι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακές. 

Αμέσως μετά τη βιοκοινωνία αυτή εκτείνονται οι λειμώνες με Poseidonia oceanica.  

Πανίδα 

Η ασπόνδυλη πανίδα των φυτοκοινωνιών του σκληρού υποστρώματος που με-

λετήθηκε από Simboura et al., 1995, δείχνει πολύ υψηλές τιμές ποικιλότητας (4.68-

5.69 δείκτης Shannon) και τα περισσότερα είδη βρέθηκαν σε σταθμό δειγματοληψίας 

στο Πιπέρι με Halimeda tuna και αριθμό ειδών 143 είδη ασπόνδυλων. Οι σταθμοί με 

Padina pavonina δείχνουν τον μικρότερο αριθμό ειδών που είναι 54 είδη. 

Οι παραπάνω αναφορές προέρχονται από ένα μικρό σταθμό δειγματοληψιών που 

όμως αποτελούν αρχικές και βασικές καταγραφές της σύστασης του σκληρού 

υποστρώματος. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα η έρευνα του σκληρού 

υποστρώματος ως προς την πανίδα είναι εξαιρετικά περιορισμένες και η βιβλιογραφία 

πολύ φτωχή. 

Μια σειρά άλλων δημοσιεύσεων αναφέρεται σε συγκεκριμένες ταξινομικές ομάδες και 

στην περιγραφή νέων ή ενδημικών ειδών για τις ελληνικές θάλασσες. Επίσης, 

υπάρχουν παρατηρήσεις από καταδυτικές προσπάθειες που συμπληρώνουν ως ένα 

βαθμό την εικόνα του βενθικού περιβάλλοντος. 

Για τις βαθύτερες περιοχές του πάρκου και ειδικά μετά τα 100m. δεν υπάρχουν 

ποσοτικά στοιχεία. Αρκετό οπτικό υλικό-βιντεοταινίες έχουν τραβηχτεί το καλοκαίρι 

του 1995 από το ερευνητικό υποβρύχιο «JAGO» το οποίο στα πλαίσια ενός 

ερευνητικού προγράμματος του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης 

πραγματοποίησε 4 καταδυτικές αποστολές ΒΑ της Αλοννήσου και της νήσου 

Περιστέρας στα βάθη από 50 -150m. 

Η μορφή του υποστρώματος στα βάθη αυτά είναι είτε γυμνός λασπώδης βυθός, είτε 

ασβεστολιθικά φύκη (τραγάνα). Στο λασπώδη βυθό είναι φανερή η πυκνή παρουσία 

βενθικών οργανισμών κυρίως πολυχαίτων και ψαριών. Οι τρύπες και οι μικροί σωροί 

ιζήματος που σχηματίζονται από τη βιολογική δραστηριότητα των οργανισμών έχουν 

μεγάλη πυκνότητα ανά τετραγωνικό μέτρο. Χαρακτηριστική βενθική πανίδα αυτών 

των βαθών όπως σπόγγοι, pennatulidae, εχίουρα, οφίουροι, είναι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή στις βιντεοταινίες. 

Στα σημεία που υπάρχει σκληρό υπόστρωμα στα βάθη αυτά, αυτό καλύπτεται από 

πολλά χαρακτηριστικά είδη όπως σπόγγοι, πολύχαιτοι (Sabellidae), γοργονίες, κλπ. 

και οι χρωματισμοί των βράχων αυτών είναι πολύ εντυπωσιακοί. 
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Μια σημαντική έκταση στις ισοβαθείς των 120-160m. καλύπτεται από τραγάνα και 

είναι γνωστά αλιευτικά πεδία αστακού για τους ψαράδες της περιοχής. Η κάμερα του 

υποβρύχιου κατέγραψε πολύ εντυπωσιακά πλάνα της συμπεριφοράς από αρκετά 

άτομα αστακών πάνω στα ασβεστολιθικά φύκη όπως και στις σχισμές των βράχων 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής όπως καταγράφηκε από τις κάμερες του 

υποβρύχιου είναι το βάθος διείσδυσης του φωτός το οποίο έφθανε μέχρι και τα 60m. 

Γενικά, η υποβρύχιες εικόνες σε αυτά τα βάθη είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές με τον 

πλούτο και την αφθονία της βενθικής πανίδας. 

Πλανκτόν 

Σημαντικά στοιχεία για τη σύσταση του φυτοπλανκτού και ζωοπλανκτού δεν 

υπάρχουν για το πελαγικό σύστημα της περιοχής. Τα στοιχεία που υπάρχουν 

αναφέρονται σε δειγματοληψίες φυτοπλανκτού στο σταθμό με συντεταγμένες 39° 

28' γεωγραφικό πλάτος και 23° 42' μήκος. Τα δεδομένα εμφανίζονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

ΒΑΘΟΣ  ΟΛΙΚΑ  Επικράτηση κυριότερων ομάδων  

 

 

 

 

ΔΙΑΤΟΜΑ  ΔΙΝΟΜΑΣΠΓΩΤΑ  
 Αυγ/86  Μαρτ/87  Αυγ/86  Μαρτ/87  Αυγ/86  Μαρτ/87  
Οm. 13280  4800  69.88  47.50  21.39  12.50  
20m.  5900  4600  15.44  47.83  75.17  18.26  
50m.  6920  3240  30.64  49.38  33.53  19.75  
100m.  13600  3480  85.29  23.56  8.82  15.52  
200m.  1960   71.43   8.16   

Πίνακας 6. Συγκεντρωτικά στοιχεία αφθονίας και επικράτησης φυτοπλαν-κτονικών ομάδων 
στην περιοχή των Β. Σποράδων. Πηγή: Ροllution research and monitoring programme in the 
Aegean and Ionian seas, Report (1986-87, Ε.Κ.Θ.Ε.)  

Η επικρατούσα ομάδα στο σταθμό δειγματοληψίας ήταν τα διάτομα σχεδόν σ' όλα τα 

βάθη με δεύτερη κατά σειρά τα δινομαστιγωτά. Οι μεγαλύτερες τιμές 

παρατηρήθηκαν το καλοκαίρι στα επιφανειακά στρώματα από 0-10m. βάθος αλλά 

και στα 100m. βάθος. 

Από τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνεται ο ολιγοτροφικός χαρακτήρας της 

περιοχής, αν και όπως αναφέρεται στην παραπάνω έκθεση οι περιοχές του Β. 

Αιγαίου όπως και του Ιονίου είναι πλουσιότερες σε σχέση με το κεντρικό και νότιο 

Αιγαίο εξαιτίας της επίδρασης των μαζών που έρχονται από τη Μαύρη Θάλασσα και 

που είναι πλούσιες σε θρεπτικά στοιχεία. Τα παραπάνω δεδομένα δείχνουν ότι η 

επίδραση αυτή φθάνει μέχρι την περιοχή των Βόρειων Σποράδων, 
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Νηκτόν 

Θαλάσσια Θηλαστικά 

Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus, αποτελεί το κύριο προστατευτέο 

είδος του ΕΘΠΑΒΣ και της περιοχής Τόπος Κοινοτικής Σημασίας ΝΑTURA 2000 με 

κωδικό GR1430004 ‘’Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο βορείων Σποράδων και Ανατολική 

Σκόπελος’’ στην οποία εμπεριέχεται το ΕΘΠΑΒΣ.  

Ο ΤΚΣ GR1430004, αποτελεί καταφύγιο για αρκετά είδη που απειλούνται με 

εξαφάνιση. Το βασικό είναι η Μεσογειακή Φώκια Monachus monachus. Στην 

ευρύτερη περιοχή του ΕΘΠΑΒΣ έχουν καταγραφεί 24 καταφύγια αυτού του είδους. 

Ο σημαντικότερος πληθυσμός της Μεσογειακής φώκιας σ' όλη τη Μεσόγειο, βρίσκει 

καταφύγιο στις σπηλιές και τις απότομες βραχώδεις ακτές των νησιών αυτών. Μικρές 

ομάδες από κητώδη καθώς και μεμονωμένα άτομα έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς 

στην περιοχή. Ο θαλάσσιος χώρος του πάρκου έχει ιδιαίτερη σημασία σε Ευρωπαϊκό 

και Μεσογειακό επίπεδο για τη μετανάστευση δελφινιών (ζωνοδέλφινο, κοινό 

δελφίνι, σταχτοδέλφινο, ζιφιός) τα οποία αποτελούν προστατευόμενα είδη.  

Ιχθυοπανίδα 

Σε μελέτη που εκπονήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Α.Π.Θ. υπάρχει 

κατάλογος ιχθυοπανίδας που περιλαμβάνονται 123 είδη εκ των οποίων 9 

χσνδριχθύες και 114 οστεϊχθύες και παρατηρήθηκαν με καταδύσεις, σύρσεις με 

μηχανότρατα και αλιεύματα του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Αλοννήσου από δίχτυα, 

παραγάδια, συρτή, καθετές κ.λ,π. Οι οικογένειες Blennidae και Gobidae μπορούν να 

παρατηρηθούν κύρια με κατάδυση, οι Ragidae, Gadidae κλπ. με μηχανότρατα, ενώ 

πολλές οικογένειες πελαγικών ψαριών με επιφανειακή αλιεία. 

Θεωρείται βέβαιο ότι ο αριθμός των ειδών είναι κατά πολύ μεγαλύτερος όπως έχει 

τονιστεί από τους ερευνητές της σχετικής μελέτης.  

Θαλάσσιες χελώνες 

Στον ευρύτερο Θαλάσσιο χώρο έχουν παρατηρηθεί άτομα Θαλάσσιας Χελώνας του 

είδους Caretta caretta, αλλά βεβαίως δεν παρατηρείται ωοτοκία στις ακτές της 

περιοχής. 
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ -

ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (Ε.Κ.Β.Υ.) ΚΑΙ ΤΗΝ WWF ΕΛΛΑΣ 

 

Έλος Μηλιών (κωδικός WWF Ελλάς SKO01) 

Κωδικός ΕΚΒΥ: GR 143137000 

Συντεταγμένες: 39,11330 Ν, 23,65168 Ε  

Έκταση (στρέμματα): 3 έως 4 

θέση: 5 χλμ. Νότια-νοτιοανατολικά από Έλιος. 

Περιγραφή: Τροφοδοτείται από πηγές που εκτονώνονται στην βάση 

ασβεστολιθικών βουνών, σε υψόμετρο λίγο πιο πάνω από την θάλασσα. 

Οικότοποι 92/43: 2110, 2190, 3140, 6420. 

Τύπος υγρότοπου: Πέλος γλυκού νερού (Ramsar K). Παράκτιος υγρότοπος με 

γλυκό νερό, μόνιμη παρουσία νερού.  

Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικό. 

Βαθμός φυσικότητας (1-10, όπου 1=τεχνητός ή πολύ υποβαθμισμένος): 7 

Βιοτικά χαρακτηριστικά 

• Μορφές Βλάστησης: Υφυδατική υδρόβια, υπερυδατική, θαμνώδης, δενδρώσης, 

υγρολιβαδική. 

• Κοινά είδη ή γένη φυτών: Juncus spp. (βούρλα), Corex spp. (Βούρλα). 

Phragmites australis (αγριοκάλαμο γλυκών νερών), Typha spp. (ψαθιά), Tamarix 

spp. (αρμυρίκια).  

• Αξιοσημείωτα είδη ζώων: Πράσινος βάτραχος (Rana ridibunda group), 2 είδη 

Odonata (Anisoptera). 

• Ύπαρξη ψαριών: ΑΓΝΩΣΤΟ 

• Είδη πουλιών που τρέφονται με βενθικά ασπόνδυλα ή Βενθική βλάστηση: Πάπιες 

Anas με άγνωστη συχνότητα παρουσίας. 

Προστασία και διαχείριση 

Ύπαρξη καθεστώτος προστασίας: ΟΧΙ  

Τύποι χρήσης 

Χρήσεις γης στη λεκάνη απορροής του υγρότοπου: Φυσική δενδρώδης και 

θαμνώδης βλάστηση.  

Χρήση του υγροτόπου από τον τοπικό πληθυσμό: ΝΑΙ 

-Άρδευση: ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

- Άλλες χρήσεις: Χώρος για ετοιμασία ξυλοκάρβουνων στο παρελθόν, λίγο για 

άρδευση.  

Τύποι υποβάθμισης 

Ρύπανση από: Στερεά απορρίμματα  

Αλλοιώσεις εξ αιτίας: Επέκτασης καλλιεργειών, εκχερσώσεων/μπαζωμάτων, 

διάνοιξης δρόμων.  

Περιγραφή ειδών αλλοίωσης: Καρβουνοποιείο στο παρελθόν.  

Βασικές βιβλιογραφικές πηγές 

Αδαμαντοπούλου & Ανδρουκάκη 1987, Magioris 1992, Matsakis 1992.  

 

Έλος Λούτσας (κωδικός WWF Ελλάς SKO02) 

Κωδικός ΕΚΒΥ: GR 143138000 

Συντεταγμένες: 39,09785 Ν, 23,66780 Ε  

Έκταση (στρέμματα): 5έως 8 

θέση: 8 χλμ. Νότια-νοτιοδυτικά της χώρας της Σκοπέλου προς τη Γλώσσα.  
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Περιγραφή: Σχεδόν λείπει η καθαρή υγρόφιλη βλάστηση, έτσι πιθανά το νερό 

των βροχών απλώς καθυστερεί εκεί μέχρι να αποχετευθεί μέσα από υπόγειες 

ρωγμές, δηλαδή τα εδάφη δεν είναι απολύτως υδατοστεγανά. Κατάκλυση 

μάλλον ολιγοήμερη και όχι κάθε έτος. Οικότοπος 92/43: 3170* 

(προτεραιότητας). 

Τύπος υγρότοπου: Εποχιακό τέλμα (Ramsar Ts) αλλά μη τυπικό. Εσωτερικός 

υγρότοπος με γλυκό νερό, εποχιακή παρουσία νερού. 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικό. 

Άλλα σημαντικά στοιχεία για τον υγρότοπο: Δεν είναι απολύτως σίγουρο 

ότι ταυτίζεται με εκείνον του ΕΚΒΥ (Ζαλίδης & Μαντζαβέλας 1994) 

Βαθμός φυσικότητας (1-10, όπου 1=τεχνητός ή πολύ υποβαθμισμένος): 7 

Βιοτικά χαρακτηριστικά 

• Μορφές Βλάστησης: Υγρολιβαδική. 

• Ύπαρξη ψαριών: ΟΧΙ 

Προστασία και διαχείριση 

Ύπαρξη καθεστώτος προστασίας: ΟΧΙ  

Τύπος καθεστώτος προστασίας: Περιφράξεις ιδιοκτησιών. 

Τύποι χρήσης  

Χρήσεις γης στη λεκάνη απορροής του υγρότοπου: Αραιή δόμηση, φυσική 

δενδρώδης και θαμνώδης βλάστηση.  

Χρήση του υγροτόπου από τον τοπικό πληθυσμό: ΟΧΙ 

Τύποι υποβάθμισης 

Ύπαρξη ρύπανσης: ΟΧΙ  

Αλλοιώσεις εξ αιτίας: Δόμησης  

Περιγραφή ειδών αλλοίωσης: Περιφράξεις και λίγα σπίτια.  

Βασικές βιβλιογραφικές πηγές 

Ζαλίδης & Μαντζαβέλας 1994, Παναγιωτοπούλου 1996. 
 

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 ΟΝΟΜΑΣΙΟΑ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΣ Στρμ. 

1 Έλος Μηλιών Υ143SKO001 Νήσος Σκόπελος Μαγνησίας 20 

2 Έλος Λούτσας Y143SKO002 Νήσος Σκόπελος Μαγνησίας 37 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

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 14700 στρ. κατάντι 5300 λιγότερων έναντι 

της παλιάς οριοθέτησης (20000 στρέμματα). 
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ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1. Πρόγραμμα Οριοθέτησης-Προστασίας-Διαχείρισης των βιοτόπων Πηλίου, 

Σκιάθου, Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας 

Αγνάντιο - Δρακοντόσχισμα 

Η υψηλή φυσικότητα και η σχετικά μεγάλη έκταση σε συνδυασμό με τις μικρής 

κλίμακας ανθρωπογενείς επεμβάσεις, επιτρέπει την ένταξη του φαραγγιού και της 

ευρύτερης περιοχής σε ζώνη προστασίας της φύσης. 

Περιοχή Γλώσσας 

Η μεγάλη έκταση, η πολυμορφία του περιβάλλοντος και η επίδραση των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων στο τοπίο, δικαιολογεί την ένταξη της περιοχής στην κατηγορία 

οικοανάπτυξης. Τα ρέματα και οι βραχώδεις ακτές, προτείνεται να αποτελέσουν 

περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης  

2. Αξιόλογες Αισθητικά περιοχές από τη βάση πληροφοριών ΦΙΛΟΤΗΣ 

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. 
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2. ΔΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Το έργο βρίσκεται στo κέντρο του νησιού της Σκοπέλου. Πρόκειται για σημειακό έργο, 

δηλαδή επιχείρηση ξενοδοχείου μικρής δυναμικότητας (66 κλινών), που καταλαμβάνει 

περιορισμένη έκταση ≈19στρμ. Σύμφωνα με την σελίδα internet geodata.gov.gr 

(Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα) και τα στοιχεία για τους Corine biotopes που 

περιλαμβάνει, όλη η έκταση του έργου ανήκει σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως: 

 Αγροτικές περιοχές> Μόνιμες καλλιέργειες-Ελαιώνες 

Χάρτης 1. Κάλυψη γης για την Ελλάδα (παραδοτέα 2000), του προγράμματος Corine σύμφωνα 
με την σελίδα internet geodata.gov.gr (Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα). 
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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.  

Η θέση του έργου δεν σχετίζεται άμεσα με τέτοιες περιοχές, πόσο μάλλον με τα 

θαλάσσια οικοσυστήματα όπου υπάρχει το ενδιαφέρον για την μεσογειακή φώκια, 

που αποτελεί το Νο 1 απειλούμενο θηλαστικό της Ευρώπης και κατ΄επέκταση το 

κύριο είδος που συντελεί στην οικολογική σημασία της περιοχής. 

Η θέση του έργου περιλαμβάνει αγροτοοικοσυστήματα σε γειτνίαση με όρια οικισμού 

και αγροτικές εκτάσεις με σημαντικό ποσοστό βλάστησης. Εντός του γηπέδου 

υπάρχει βλάστηση με ελιές και καλλωπιστικά φυτά του περιβάλλοντος χώρου της 

επιχείρησης. Εστιάζοντας την ανάλυσή μας στην σημασία αυτών των 

οικοσυστημάτων για την πανίδα της περιοχής, αναφέρουμε ότι στα 

αγροτοοικοσυστήματα, βρίσκουν αρκετά είδη ορνιθοπανίδας και ερπετοπανίδας 

καταφύγιο και τροφή. Στην άμεση περιοχή επιρροής του έργου, υπάρχει κυρίως το 

αγροτικό στοιχείο κυρίως με την παρουσία ελαιοδένδρων. Οι ελαιώνες προσφέρουν 

σημαντικό καταφύγιο και τροφή σε πολλά είδη πουλιών (εντομοφάγων και 

σποροφάγων). Παράλληλα αποτελούν σημαντικό βιότοπο για τα περισσότερα είδη 

της ερπετοπανίδας του νησιού, ενώ η μη εντατική τους εκμετάλλευση τα καθιστούν 

ακόμα πιο αποδοτικά ως προς τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Από την ερπετοπανίδα 

που δύναται να φιλοξενείται στην θέση του έργου κανένα είδος δεν είναι σε 

κατάσταση κρισίμως κινδυνεύοντα (CR), κινδυνεύοντα (EN), τρωτά (VU) ή σχεδόν 

απειλούμενα (NT). Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα όπως αναφέρθηκε τα 

σημαντικότερα είδη από πλευράς προστασίας δεν συναντώνται στον τύπο 

οικοσυστήματος της θέσης του έργου. Πάντως είναι σημαντική η διατήρηση 

χαρακτηριστικών αυτών των οικοσυστημάτων, γιατί συμβάλλει στην υποστήριξη 
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γενικότερα της ορνιθοπανίδας και ερπετοπανίδας. Η ομάδα όμως της ορνιθοπανίδας 

δεν είναι από τις ομάδες της πανίδας που επηρεάζονται από σημειακά έργα μικρής 

έκτασης, ειδικά με διατηρημένα φυτολογικά στοιχεία εντός αυτής. Τα θηλαστικά 

επηρεάζονται περισσότερα από σημειακά έργα λόγω των  περιφράξεων που 

αποτελούν βίαιη αποκοπή και κατ΄ επέκταση κατακερματισμό του χώρου.  

Οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι ολοκληρωτικές, 

αποκλειστικά στον χώρο του γηπέδου και της κατασκευής των κτιρίων. Στην 

ευρύτερη περιοχή όμως οι επιπτώσεις στην χλωρίδα, την πανίδα και το φυσικό 

Περιβάλλον είναι πολύ περιορισμένη, από το γεγονός ότι οι κατασκευές αφορούν 

κατάληψη έκτασης ελαιοκαλλιέργειας, που αφενός δεν αποτελεί οικότοπο 

προστασίας της περιοχής NATURA και αφετέρου η αντιπροσωπευτικότητα των 

ελαιοκαλλιεργειών είναι πολύ μεγάλη και σε μεγάλη έκταση στην ευρύτερη περιοχή. 

Επίσης, η αντιπροσωπευτικότητα των προστατευμένων φυσικών εκτάσεων της 

ευρύτερης περιοχής όπως και το ποσοστό κάλυψής της, είναι πολύ μεγάλο. Παρόλα 

αυτά δεν θα αποκλειόταν ειδικά μέτρα, ακόμα και για ανθρωπογενείς παρεμβάσεις 

μικρής έκτασης όπως η εξεταζόμενη, αν είχαμε παρουσία είδους ή οικοτύπου 

χαρακτηρισμένου ως σπάνιου ή με κίνδυνο εξαφάνισης.     

Λόγω των χαρακτηριστικών που προαναφερθήκαν και αφορούν την μικρή έκταση του 

έργου και το φυσικό Περιβάλλον της περιοχής η λειτουργία του έργου, δεν 

αναμένεται να βλάψει την ακεραιότητα της περιοχής.  

 

3. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

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. Προτείνεται η ενημέρωση τόσο των πελατών όσο και του 

προσωπικού της επιχείρησης για την περιβαλλοντική αξία της περιοχής, τόσο για την 

διάδοση της λειτουργίας της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και αξίας της χώρας, όσο και 
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για την καλλιέργεια της Περιβαλλοντικής συνείδησης. Άλλωστε κάτι τέτοιο θα ωθήσει 

τους επισκέπτες, να συμπεριφέρονται φιλικότερα ως προς το Περιβάλλον κατά τις 

επισκέψεις τους σε διάφορα μέρη του νησιού, που μπορεί να χρήζουν μεγαλύτερης 

ανάγκης προστασίας.  

 

4. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Δεν προτείνονται αντισταθμιστικά μέτρα.  

 

 

 

Ο συντάκτης 
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Ορνιθοπανίδα 

(Παράρτημα ορνιθοπανίδας της μελέτης «Βιότοποι νήσου Σκοπέλου» (Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία μελέτης και προστασίας της Μεσογειακής φώκιας-

1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


