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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το παρόν τεύχος συντάσσεται κατόπιν συμφωνίας αφ’ ενός της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκιάθου και αφ’ ετέρου του Περιβαλλοντολόγου Μάριου 

Γιαννουράκου και αφορά τη ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου 

«Άδεια χρήσης νερού του φρέατος Φτελιάς, των γεωτρήσεων Αγ. Αντωνίου, Αγ. 

Φανουρίου, Αγ. Παρασκευής, Μεγάλης Άμμου 1, Μεγάλης Άμμου 2 και Μεγάλης Άμμου 

(Αυστριακός) σε θέσεις του Δήμου Σκιάθου».  

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" 

 Α.Π. Δ11/Φ.16/8500 (ΦΕΚ 174/Β/26-03-1991) ‘’Προσδιορισμός κατώτατων 

και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού 

στην ύδρευση’’ 

 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 

 την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001) "Ποιότητα νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης’’ . 

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

οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 2000’’ 

 την ΚΥΑ 49139/2005 (ΦΕΚ 1695/Β/2-12-2005) ‘’Οργάνωση της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων’’. 

 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’’. 

 την ΚΥΑ 39620/2208/Ε130 (ΦΕΚ 2075/Β/25-9-2009) ‘’Καθορισμός μέτρων για 

την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ σχετικά με την προστασία 
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των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006’’ 

 την ΚΥΑ 150559 (ΦΕΚ 1440/Β/16-6-2011) ‘’Διαδικασία όροι και προϋποθέσεις για 

την χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού’’ 

 την ΚΥΑ 145026 (ΦΕΚ 31/Β/14-01-2014) ‘’Σύσταση διαχείριση και λειτουργία 

Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια 

Υδατικά Συστήματα’’ 

 την ΚΥΑ 146896 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) ‘’Κατηγορίες αδειών χρήσης και 

εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, 

περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις’’. 

 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 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 Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322 (ΦΕΚ 3282/Β/19-9-2017) ‘Ποιότητα νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 

όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)’’. 
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 Την υπ’ αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 902/2017 (ΦΕΚ 4673/Β/29–12–2017) Απόφαση της 

Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» 

 Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41375/328 (ΦΕΚ 2682/Β/6-07-2018) απόφαση 

της ΕΓΥ «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών 

Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) και της 

αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 

Η χώρα μας και η ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου αντιμετωπίζουν δυσμενή 

φαινόμενα, οφειλόμενα στις κλιματικές αλλαγές, τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην 

επάρκεια των υδατικών πόρων. 

Είναι βέβαιο, ότι οι αλλαγές του κλίματος μειώνουν σταδιακά τα υδατικά 

αποθέματα και στερούν από τους επιφανειακούς και τους υπόγειους ταμιευτήρες 

νερού, τη σταθερή επαναπλήρωσή τους, ενώ η αυξανόμενη ζήτηση νερού απαιτεί 

έντονες και συνεχείς απολήψεις. 

Από το 1991 η ανησυχία στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα 

προβλήματα του νερού όλων των χρήσεων, ιδιαίτερα αυτών της ύδρευσης, ήταν 

έντονη, τόσο λόγω της αυξανόμενης ζήτησης αλλά και της ποιοτικής τους 

υποβάθμισης. 

Οι διαδοχικές Κοινοτικές αποφάσεις κατέληξαν τελικά στην έκδοση και ψήφιση της 

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, που αποτελεί το πλαίσιο εφαρμογής μέτρων, για την προστασία 

όλων των υδατικών συστημάτων της Κοινότητας. 

Το Νέο Νομοθετικό πλαίσιο και η Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία, ρυθμίζονται και 

υπακούουν στην βασική Νομική δέσμευση την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 

πολιτικής των υδάτων ή αλλιώς Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά, μετά από μια μακρόχρονη 

περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των Κρατών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000. 

Αποτελεί μια συνολική και καινοτόμο προσπάθεια προστασίας και διαχείρισης των 

υδατικών πόρων και αποτελεί το πιο βασικό θεσμικό εργαλείο που εισάγεται στον 

τομέα του νερού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με παρόμοια εργαλεία να 

υιοθετούνται και σε διεθνές επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια, αντικατοπτρίζοντας την 

τάση προς ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σχεδιασμό και αειφορική διαχείριση, με 

στόχο τη μακροπρόθεσμη προστασία όλων των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) 

και των οικοσυστημάτων. Καθορίζει τις αρχές και προτείνει μέτρα για τη διατήρηση και 

προστασία όλων των υδάτων -ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, παράκτια και υπόγεια 

ύδατα- εισάγοντας για πρώτη φορά την έννοια της «οικολογικής σημασίας» των 



Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ «ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  ΦΡΕΑΤΟΣ ΦΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                   -4- 

 

υδάτων παράλληλα και ανεξάρτητα της όποιας άλλης χρήσης τους. Με την Οδηγία 

καθιερώνονται και εφαρμόζονται κοινές αρχές και κοινά μέτρα για όλα τα Κράτη Μέλη, 

με θεμελιώδη στόχο την επίτευξη της «καλής κατάστασης» όλων των υδάτων 

(συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων, των μεταβατικών, των 

παράκτιων και των υπόγειων υδάτων), μέχρι το 2015 και δημιουργεί ένα πλαίσιο το 

οποίο: 

 αποτρέπει την περαιτέρω υποβάθμιση και προστατεύει και βελτιώνει την 

κατάσταση όλων των υδατικών πόρων. 

 προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, μέσω της μακροπρόθεσμης 

προστασίας των διαθέσιμων υδατικών πόρων. 

 ενισχύει την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος με την εφαρμογή μέτρων 

για τη μείωση της απόρριψης ρυπαντικών ουσιών και την εξάλειψη της 

απόρριψης ορισμένων επικίνδυνων ρυπαντών που προσδιορίζονται και 

επικαιροποιούνται σε ειδικούς καταλόγους ουσιών προτεραιότητας. 

 διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και 

την σταδιακή αποκατάσταση της ποιότητάς τους. 

 συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων ακραίων φαινομένων, 

πλημμύρων και ξηρασίας. 

Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας της Οδηγίας σε ότι αφορά την αντίληψη του νερού ως 

πόρο όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά και της φύσης, σε συνδυασμό με το ευρύ φάσμα 

δράσεων που περιλαμβάνει, καθιστούν την εφαρμογή της μια διαδικασία μακρόχρονη, 

με πολλά ενδιάμεσα βήματα που θα αξιολογούνται και θα επαναπροσδιορίζουν πιθανώς 

στην πορεία τον ακριβή τρόπο εφαρμογής της και όπου το ζητούμενο εκτιμάται ότι θα 

είναι η ομοιογένεια σε ένα εξαιρετικά ανομοιογενές περιβάλλον των κρατών μελών και 

των συνθηκών που επικρατούν σε αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, η Οδηγία απαιτεί την 

εκτέλεση πολυάριθμων προπαρασκευαστικών εργασιών, που οδηγούν στην υιοθέτηση 

Προγραμμάτων Μέτρων, τα οποία εντάσσονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής Ποταμού και της εφαρμογής, αναθεώρησης και ανανέωσης του σε έναν 

εξαετή κύκλο. Μετά τον πρώτο εξαετή κύκλο εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης που 

λήγει το 2015, ακολουθούν άλλοι δύο κύκλοι ίδιας διάρκειας, προσδίδοντας χρονικό 

ορίζοντα εφαρμογής της Οδηγίας μέχρι το τέλος του 2027. Η εφαρμογή της αποτελεί 

ευθύνη κάθε Κράτους Μέλους (Κ.Μ.). 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θεσπίζεται μια σειρά ρυθμίσεων, που επιχειρούν: 

 να επιτύχουν τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της καλής κατάστασης των 

επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων μέχρι το 2015. 

 να ενοποιήσουν και να συμπληρώσουν την προηγούμενη αποσπασματική 

ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα νερά. 
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 να προσεγγίσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδατικής 

περιφέρειας (περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού), η οποία νοείται 

αποτελούμενη από μία ή περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής μαζί με τα 

συναφή υπόγεια και παράκτια ύδατα, ορίζοντας για την άσκησή της την 

αρμόδια αρχή. 

 να ασκήσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων βάσει προγραμμάτων – 

σχεδίων διαχείρισης υδατικής περιφέρειας. 

 να εξασφαλίσουν την κοινωνική συναίνεση μέσω προώθησης συμμετοχικών 

διαδικασιών. 

 να προωθήσουν ορθολογικές αναλύσεις κόστους 

Ειδικότερα, επιμέρους δράσεις που απαιτούνται σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

και του ΠΔ 51/2007, περιλαμβάνουν: 

 Προσδιορισμό των υδατικών διαμερισμάτων και καθορισμό και ένταξη υδατίνων 

σωμάτων σε αυτές (Άρθρο 3 ΠΔ 51/2007). 

 Προσδιορισμό περιβαλλοντικών στόχων (Άρθρο 4 ΠΔ 51/2007). 

 Εκτίμηση πιέσεων και ανάλυση επιπτώσεων (Άρθρο 5 ΠΔ 51/2007). 

 Οικονομική ανάλυση (Άρθρο 8 ΠΔ 51/2007). 

 Σύνταξη μητρώου προστατευόμενων περιοχών (Άρθρα 6, 7 ΠΔ 51/2007). 

 Σύνταξη και εφαρμογή Προγραμμάτων Παρακολούθησης (Άρθρο 11 ΠΔ 

51/2007). 

 Σύνταξη Προγραμμάτων Μέτρων (Άρθρο 12 ΠΔ 51/2007). 

 Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων (Άρθρο 10 ΠΔ 51/2007). 

 Δημοσιοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης και διαδικασίες διαβούλευσης (Άρθρο 

15 ΠΔ 51/2007). 

 Εκπλήρωση υποχρεώσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Άρθρο 16 ΠΔ 51/2007). 

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ απαιτεί την εφαρμογή όλων των 

προαναφερθέντων μέτρων και προγραμμάτων δράσεων σε συγκεκριμένους χρόνους με 

βάση ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα 15ετούς διάρκειας (ολοκλήρωση 1ου κύκλου) 

έως την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που θέτει. Η πορεία της εφαρμογής της 

Οδηγίας στην Ελλάδα από τη δημοσίευσή της μέχρι σήμερα φανερώνει μια χρονική 

υστέρηση και επιτάσσει την ανάγκη επίσπευσης των σχετικών διαδικασιών, ειδικότερα 

για να επιτευχθούν οι ποιοτικοί στόχοι της Οδηγίας για καλή κατάσταση των υδατίνων 

σωμάτων μέχρι το 2015. 

Τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμού συντάσσονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Άρθρου 10 του ΠΔ 51/2007 και τα περιεχόμενά τους θα πρέπει να 

καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος VII του ΠΔ 51/2007, 

συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Μέτρων (Άρθρο 12, ΠΔ 51/2007) και του 
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Προγράμματος Παρακολούθησης (Άρθρο 11, ΠΔ 51/2007) των υδάτων, ενώ 

απαραίτητη διαδικασία αποτελεί η δημοσιοποίηση των ΣΔΛΑΠ και η έκθεσή τους σε 

δημόσια διαβούλευση (Άρθρο 15, ΠΔ 51/2007). Είναι προφανές ότι στα ΣΔΛΑΠ 

περιγράφονται και αποτυπώνονται τα προγενέστερα στάδια εφαρμογής της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ, τα οποία ενδεχόμενα επικαιροποιούνται κατά τη φάση σύνταξης των 

ΣΔΛΑΠ. 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού αποτελεί το βασικό εργαλείο 

προγραμματισμού και τον κεντρικό μηχανισμό αναφοράς της Αρμόδιας Αρχής προς την 

ΕΕ. 

Οι στόχοι της Οδηγίας θα εκπληρωθούν μέσω των Σχεδίων Διαχείρισης, στα οποία θα 

καθοριστούν τα ρεαλιστικά μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν προκειμένου να 

επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι, αιτιολογώντας παράλληλα οποιαδήποτε 

παρέκκλιση. 

Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης στην Ελλάδα δεν μπορεί 

παρά να είναι θετικές, σε μια κλιματικά μεταβαλλόμενη εποχή κατά την οποία οι 

υδατικοί πόροι της χώρας αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις. Ωστόσο η επιτυχής 

εφαρμογή τους προϋποθέτει τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής, επίπονη 

εργασία εκ μέρους όλων, μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, εκτενείς συμμετοχικές 

διαδικασίες, αλλαγή νοοτροπίας, ενώ θα χρειαστεί και πολιτική βούληση. Η εφαρμογή 

τους θα προσφέρει τις βάσεις για την στήριξη μιας σταθερής πολιτικής διαχείρισης 

υδάτων, που θα οδηγήσει στην αποτελεσματική προστασία και στην ορθολογική χρήση 

των πολύτιμων υδατικών μας πόρων. 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ενσωματώνει διάφορες Κοινοτικές Οδηγίες που σχετίζονται με 

τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την προστασία των υδάτων σε διάφορα επίπεδα 

και που στην πλειονότητά τους αποτελούν θυγατρικές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 

Οδηγίες (91/271/ΕΟΚ, 91/676/ΕΟΚ, 96/61/ΕΚ, 98/83/ΕΚ κλπ.) καθώς και νέες 

Οδηγίες μεταγενέστερες της 2000/60/ΕΚ (2006/7/ΕΚ, 2006/118/ΕΚ, 2008/105/ΕΚ, 

2009/90/ΕΚ), που έχουν κατά κύριο λόγο συμπληρωματικό χαρακτήρα. 

Ο στόχος της Κοινοτικής και Ελληνικής νομοθεσίας είναι: 

 Να ανασχηματίσει τη νομοθεσία, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των 

υδάτων. 

 Να επιτύχει την καλή οικολογική και χημική κατάσταση των υδατικών 

συστημάτων και να αποτρέψει την περαιτέρω υποβάθμιση τους. 

 Να επιβάλει την υδατική διαχείριση σε επίπεδο λεκάνη απορροής ποταμού με 

συντονισμό όλων των χρήσεων νερού. 

Απώτερος στόχος και σκοπός είναι να διασφαλιστεί η αειφόρος χρήση του νερού, 

για την καλή οικολογική κατάσταση σε όλη την Κοινότητα. 
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Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής ορίζονται οι διαδικασίες, μέθοδοι και τα 

επίπεδα ανάκτησης τους κόστους των υπηρεσιών ύδατος. Πρόσφατα εκδόθηκε η 

ΚΥΑ 135275 (ΦΕΚ 1751/Β/22-05-2017) ‘’Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και 

τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους 

των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του’’. 

Οι διοικητικές κυρώσεις είναι εξαιρετικά αυστηρές και στηρίζονται στο ευρωπαϊκό 

δόγμα «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται από τον 

Υπουργό και τους ΟΤ.Α. Ξεκινούν από 200 € και φτάνουν τα 600.000 €. Σε 

ακραίες περιπτώσεις αγγίζουν τα 1.500.000 €. Επίσης επιβάλλεται πρόστιμο 500 έως 

50.000 € σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε ημέρα ρύπανσης υδροφόρου και 

ακόμη η οριστική παύση λειτουργίας του υπαίτιου. Οι ποινικές κυρώσεις στους 

ρυπαίνοντες επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1650/1986. 

Το θεσμικό πλαίσιο της χώρας έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, με τις 

ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις: 

Το  Νόμο 3199/9-12-2003 (ΦΕΚ 280 Α) για την «προστασία και διαχείριση των 

υδάτων -εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», με τον οποίο (και με τις κανονιστικές του 

πράξεις, οι οποίες εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του) εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο 

προς τις διατάξεις της Οδηγίας. 

•   Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Νόμου 3199/2003, έχουν εκδοθεί 3 Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις  με  θέματα:  α)  «Οργάνωση  της  Κεντρικής Υπηρεσίας  

Υδάτων του  Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΚΥΑ 

49139/24-11-2005, ΦΕΚ 1695Β /2-12-2005), β) «Διάρθρωση της Διεύθυνσης 

Υδάτων της Περιφέρειας» (ΚΥΑ 47630/16-11-2005, ΦΕΚ 1688Β/1-12-2005), με 

την οποία συγκροτήθηκαν οι Διευθύνσεις Υδάτων των 13 Περιφερειών της χώρας και 

γ) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, 

διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος, αυτών» (ΚΥΑ 43504/5-12-

2005, ΦΕΚ 1784Β720-12-2005), καθώς επίσης και 2 Αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

(με αριθ. 26798/22-6-2005 & 34685/6-12-2005, ΦΕΚ 1736 Β 79-12-2005) για τη 

συγκρότηση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων. 

•   Το  Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α/8-3-2007) "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για 

την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συ μμόρφωση με τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 

τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 23ης Οκτωβρίου 2000", κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Αρθρου 15, 

παραγρ. 1 του Νόμου 3199/2003. 
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●  Απόφαση 3163/102253 (ΦΕΚ 2716/Β/31-12-2008) ‘’Απαγορευτικά, 

περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε 

ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

•   ΚΥΑ 39626/2208/Ε130 (ΦΕΚ 2075Β/25-09-2009), σχετικά με τον καθορισμό 

μέτρων για την προστασία  των  υπόγειων  νερών  από  τη  ρύπανση  και την  

υποβάθμιση,  με  την  οποία ενσωματώθηκε η θυγατρική Οδηγία 2006/118/ΕΚ σχετικά 

με «την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», κατ' 

εφαρμογή των διατάξεων του Αρθρου 17 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

•   ΥΑ 1811 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 

3322Β/30-12-2011) «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση 

συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε 

εφαρμογή της παραγράφου 2 του Αρθρου 3 της υπ' αριθμ.: 39626/2208/Ε130/2009 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 2075).» 

•   ΚΥΑ  51354/2641/Ε103/2010  (ΦΕΚ  1909Β/8-12-2010)  «Καθορισμός  

Προτύπων  Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων 

και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά  ύδατα,  σε  συμμόρφωση  προς τις  

διατάξεις της  οδηγίας  2008/105/  ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 "σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος 

(ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και 

μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 

84/156/ΕΟΚ, 84/491/ ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", καθώς και για τις 

συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις». 

•   Απόφαση  Αριθμ.  Οικ.  706/2010  της  Εθνικής  Επιτροπής  Υδάτων  (ΦΕΚ  

1383Β/2-9-2010) «Καθορισμός  των  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  της  χώρας  και  

ορισμού  των  αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους». 

•   ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β/8-3-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υνρών αποβλήτων και 

άλλες διατάξεις». 

•   ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/9-9-2013) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

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

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β΄354) 

και συναφείς διατάξεις». 

•   ΚΥΑ 38317/1621/Ε103 (ΦΕΚ 1977Β/6-9-2011) «Τεχνικές προδιαγραφές και 

ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων των αναλυτικών μεθόδων για τη χημική ανάλυση και 

παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 

οδηγίας 2009/90/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  31ης  
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Ιουλίου  2009  «για  τη  θέσπιση  τεχνικών προδιαγραφών για τη χημική  ανάλυση  και 

παρακολούθηση της κατάστασης των  υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

•   ΚΥΑ  140384/2011  (ΦΕΚ 2017Β/9-9-2011)  «Ορισμός  Εθνικού  Δικτύου  

Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των 

θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία 

τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003». 

•  ΚΥΑ 145026/10.01.2014 «Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων 

υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα» συστάθηκε 

το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας(ΕΜΣΥ). Το ΕΜΣΥ είναι ηλεκτρονικό μητρώο, 

το οποίο αναπτύσσεται και τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων με τη μορφή 

συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών. 

•  ΚΥΑ 135275 (ΦΕΚ 1751/Β/22-05-2017) ‘’Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης 

και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση 

κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του’’. 

•   ΚΥΑ  146896/2014  (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014)  ‘’Κατηγορίες αδειών χρήσης και 

εκτέλεσης ‘εργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, 

περιεχόμενο κι διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις’’. 
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1.1 Τίτλος του έργου 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Άδεια χρήσης νερού του φρέατος 

Φτελιάς, των γεωτρήσεων Αγ. Αντωνίου, Αγ. Φανουρίου, Αγ. Παρασκευής, Μεγάλης 

Άμμου 1, Μεγάλης Άμμου 2 και Μεγάλης Άμμου (Αυστριακός) σε θέσεις του Δήμου 

Σκιάθου».  

1.2 Είδος και μέγεθος του έργου 

Το έργο αφορά την άδεια χρήσης νερού υδρογεωτρήσεων και φρέατος για την 

ύδρευση της πόλης της Σκιάθου.  

Η δυναμικότητά του αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

Ποσότητα 
νερού 

m3/έτος 

Ποσότητα 
νερού 

m3/ώρα 

Φτελιά (φρέαρ) 370.000 90 

Αγ. Αντώνιος 
350.000 

(51.000)* 
40 

Αγ. Φανούριος 42.000 12 

Αγ. Παρασκευή 48.000 50 

Μεγάλη Άμμος 1 47.000 50 

Μεγάλη Άμμος 2 45.000 45 

Μεγάλη Άμμος (Αυστριακός) 47.000 45 

Σύνολο 650.000  

Δίκτυο Προφ. Ηλία 7.300 2 

Πίνακας 1. Ποσότητες νερού προς απόληψη, των υδρογεωτρήσεων και του φρέατος.  

* Η γεώτρηση Αγ. Αντωνίου έχει άδεια χρήσης νερού για 345.000m3/έτος. Σύμφωνα 

με τον υπολογισμό απόληψης ύδατος από όλες τις πηγές υδροληψίας, αρκεί ποσότητα 

απόληψης νερού 51.000m3/έτος από την γεώτρηση του Αγ. Αντωνίου, για να 

συμπληρωθεί η συνολική απαιτούμενη ποσότητα. Η συγκεκριμένη ποσότητα κρίνεται 

ρεαλιστική και κοντά στην πραγματικότητα. 

 

1.3 Γεωγραφική θέση και Διοικητική υπαγωγή του έργου 

1.3.1 Θέση 

‘’Φτελιά, Α.γ Αντώνιος, Αγ. Φανούριος, Αγ. Παρασκευή και Μεγάλη Άμμος’’ του Δήμου 

Σκιάθου.  

1.3.2 Διοικητική υπαγωγή 

Περιφέρεια Θεσσαλίας  

Δήμος Σκιάθου  
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1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες 

Στον πίνακα 2 δίνονται γεωγραφικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 επιλεγμένων σημείων 

θέσεων του έργου. 

 Χ Ψ Ν (λ) Ε (φ) Ζ 

Φτελιά (φρέαρ) 454.752 4.334.982 23ο 28’ 40,66’’ 39ο 09’ 55,69’’ 20 

Γεώτρηση Αγ. Αντώνιος 453.973 4.334.860 23ο 28’ 08,23’’ 39ο 09’ 51,58’’ 210 

Γεώτρηση Αγ. Φανούριος 454.989 4.335.403 23ο 28’ 50,43’’ 39ο 10’ 09,39’’ 95 

Γεώτρηση Αγ. Παρασκευή 452.321 4.334.180 23ο 26’ 59,56’’ 39ο 09’ 29,21’’ 42 

Γεώτρηση Μεγάλη Άμμος 1 454.282 4.334.168 23ο 28’ 21,27’’ 39ο 09’ 29,19’’ 23 

Γεώτρηση Μεγάλη Άμμος 2 454.178  4.333.991  23ο 28’ 16,98’’  39ο 09’ 23,43’’  18  

Γεώτρηση Μεγάλη Άμμος 
(Αυστριακός) 

454.232 4.334.104 23ο 28’ 19,20’’ 39ο 09’ 27,11’’ 18 

Κεντρική Δεξαμενή 
Συλλογής-Διανομής νερού 

454.994 4.335.319 23ο 28’ 50,66’’ 39ο 10’ 06,66’’ 96 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΗΣ, ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

 Χ Ψ Ν (λ) Ε (φ) Ζ 

ΑΡΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΦΤΕΛΙΑ 

454.624 4.334.545 23ο 28’ 35,43’’ 39ο 09’ 41,49’’  

ΠΕΡΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΦΤΕΛΙΑ 

454.418 4.334.335 23ο 28’ 26,90’’ 39ο 09’ 34,64’’  

ΑΡΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΜΜΟΥΔΙΑ - ΠΟΥΝΤΑ 
456.330 4.335.119 23ο 29’ 46,38’’ 39ο 10’ 00,42’’  

ΠΕΡΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΜΜΟΥΔΙΑ - ΠΟΥΝΤΑ 

456.914 4.334.402 23ο 30’ 10,88’’ 39ο 09’ 37,27’’  

ΑΡΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΜΜΟΥΔΙΑ 

455.983 4.335.374 23ο 29’ 31,86’’ 39ο 10’ 08,63’’  

ΠΕΡΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΜΜΟΥΔΙΑ 

456.710 4.335.821 23ο 30’ 02,06’’ 39ο 10’ 23,26’’  

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 2η Υδραυλικά 

έργα με Α/Α 6 ‘’Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις»). 

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται η κατάταξη του έργου και η κατηγορίες αναλόγως των 

προϋποθέσεων.   
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Ομάδα 2η: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

α/α. Είδος έργου 
Υποκατηγορία 

Α1 
Υποκατηγορία Α2 Κατηγορία Β Παρατηρήσεις 

6. Υδρογεωτρήσεις και 

φρέατα 
κάθε χρήσης (εφεξής 
«υδρογεωτρήσεις») 

Ποσότητα νερού 
προς 
απόληψη (V) 
>5.000.00 
m3/έτος 

α) 5.000.000 m3/έτος ≥ V 
>300.000 m3/έτος, εάν η 
υδρογεώτρηση: 

i) Ευρίσκεται εκτός των 
ορίων υγροτοπικών 
εκτάσεων 
και 
ii) Απέχει από όρια λιμνών 
περισσότερο των 1.000m 
και 
iii) Απέχει από τη θάλασσα 
περισσότερο των 1.000m 
ασχέτως υψομέτρου της, 
ή ευρίσκεται σε υψόμετρο 
μεγαλύτερο των +300m 
ασχέτως απόστασης από 
τη θάλασσα 
β) 5.000.000 m3/έτος ≥ V 
>150.000 m3/έτος, εάν 
οποιαδήποτε από τις ως 
άνω προϋποθέσεις δεν 
ισχύει 

α) 300.000 m3/έτος ≥ V 
> 100.000 m3/έτος, και: 
i) Ευρίσκεται εκτός των 
ορίων υγροτοπικών 
εκτάσεων 
και 
ii) Απέχει από όρια 
λιμνών περισσότερο των 
1.000m 
και 
iii) Απέχει από τη 
θάλασσα περισσότερο των 
1.000m ασχέτως 
υψομέτρου της, ή 
ευρίσκεται σε υψόμετρο 
μεγαλύτερο των +300m 
ασχέτως απόστασης από 
τη θάλασσα 
β) 150.000 m3/έτος ≥ V 
>50.000 m3/έτος, εάν 
οποιαδήποτε από τις ως 
άνω προϋποθέσεις δεν 
ισχύει 

α) Η απόσταση από τη θάλασσα ή τα όρια λίμνης υπολογίζεται, για τους 

σκοπούς της παρούσας, βάσει του πλέον πρόσφατου χάρτη ΓΥΣ ή ισοδύναμου. 

β) Ως υγροτοπικές εκτάσεις, για το σκοπό της κατάταξης υδρογεωτρήσεων, 

θεωρούνται οι περιοχές που έχουν καθορισθεί από κανονιστικές διατάξεις ως 

Απολύτου Προστασίας της Φύσης ή Προστασίας της Φύσης, και επιπλέον 

εμπεριέχουν εκτάσεις υγροτοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις εν λόγω 
διατάξεις ή σχετική Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. 

γ) Σε περίπτωση που το έργο αποτελείται από ομάδα υδρογεωτρήσεων, τα 

κριτήρια που αφορούν τη θέση αυτών εν σχέσει με τη θάλασσα, λίμνες και 

υγροτοπικές εκτάσεις εφαρμόζονται για έκαστη υδρογεώτρηση, ενώ ως V 

θεωρείται η ποσότητα που λαμβάνεται από το σύνολο των υδρογεωτρήσεων 

του έργου. 

δ) Σε περίπτωση υδρογεώτρησης κατηγορίας Β που ευρίσκεται εντός περιοχής 

με εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της, η 

υδρογεώτρηση εξαιρείται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
ε) Δεν θεωρούνται ως υδρογεωτρήσεις για το σκοπό της παρούσας: 

i) Οι γεωτρήσεις που ανορύσσονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση έργων 

εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων. 

ii) Οι ερευνητικές υδρογεωτρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται από ή 

για λογαριασμό δημόσιου φορέα που εκ του νόμου έχει δικαίωμα διεξαγωγής 

υδρογεωλογικών ερευνών, ή για τη διερεύνηση των υδρογεωλογικών 

συνθηκών στην περιοχή υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων άλλου είδους 

από το παρόν (πχ οδοί, φράγματα, μεταλλευτικές και λατομικές 

δραστηριότητες κλπ). Σε περίπτωση που ανορυχθείσα ερευνητική 
υδρογεώτρηση θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση κάποιας χρήσης νερού, 

κατατάσσεται βάσει των κριτηρίων της παρούσας, και αδειοδοτείται 

περιβαλλοντικά ως προς τυχόν υπολειπόμενες κατασκευαστικές εργασίες και τη 

λειτουργία της. 

iii) Οι υδρογεωτρήσεις που ανορύσσονται εντός ζώνης εκτεινόμενης από τη 

θάλασσα έως και απόστασης 50m από τη γραμμή αιγιαλού, και αποσκοπούν 

στην άντληση θαλασσινού νερού αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση έργων ή 

δραστηριοτήτων της Ομάδας 8 «Υδατοκαλλιέργειες» (πχ ιχθυογεννητικοί 

σταθμοί) του Παραρτήματος VIII της παρούσας. Οι εν λόγω υδρογεωτρήσεις 

ακολουθούν την κατηγοριοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων της Ομάδας 
8 που εξυπηρετούν. 

Πίνακας 3. Κατάταξη έργου σύμφωνα με την ΥΑ 37674. 
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Το έργο ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 όπου ανήκουν οι εξής περιπτώσεις: 

α) 5.000.000 m3/έτος ≥ V > 300.000 m3/έτος, εάν το φρέαρ και οι υδρογεωτρήσεις: 

i. Ευρίσκονται εκτός ορίων υγροτοπικών εκτάσεων 

ii.  Απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των 1.000m. 

iii. Απέχει από την θάλασσα περισσότερο των 1.000m. ασχέτως υψομέτρου 

της, ή ευρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των +300m. ασχέτως 

απόστασης από τη θάλασσα 

β) 5.000.000 m3/έτος ≥ V > 150.000 m3/έτος, εάν οποιαδήποτε από τις ως άνω 

προϋποθέσεις δεν ισχύει. 

Η ετήσια αναγκαία ποσότητα υδροληψίας, υπολογίζεται σύμφωνα με την καταγραφή 

που έχει γίνει από την Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου, σε περίπου 850.000m3/έτος. Στην ποσότητα 

αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι απώλειες του δικτύου. Λόγω του ότι οι απώλειες του 

δικτύου είναι πολύ μεγάλες (υπολογίζονται έως και 50%) και δεν έχει ακόμη 

παραδοθεί και συνδεθεί το ήδη κατασκευασμένο νέο μεγάλο έργο (προϋπολογισμού 

2.100.000€) ‘’Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην πόλη της 

Σκιάθου’’, οι πραγματικές σημερινές ανάγκες εκτιμώνται σε σημαντικά μικρότερη 

ποσότητα. Η ποσότητα του νερού που θα αδειοδοτηθεί βάση της παρούσας ΜΠΕ 

είναι 650.000m3/έτος και αναμένεται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες, δεδομένου 

της αναμενόμενης μείωσης των απωλειών του δικτύου μετά και την σύνδεση του 

κατασκευασμένου δικτύου μέσα στο 2019. 

Υπολογίζεται μέσος όρος Αυγούστου (ο μήνας με την μεγαλύτερη ζήτηση σε νερό, 

μετρήσεις για το έτος 2018) 3.367m3/ημέρα και Ιανουαρίου (ο μήνας με την μικρότερη 

ζήτηση σε νερό, μετρήσεις για το έτος 2018) 2.000m3/ημέρα.  

Συνοδά Έργα 

Μαζί με το έργο του φρέατος της Φτελιάς και των γεωτρήσεων, συμπαρασύρονται και 

τα συνοδά έργα όπως: 

 Δίκτυο διανομής (ύδρευσης) πόλης Σκιάθου 

 Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου 

(δεξαμενή συλλογής) 

 Δίκτυο σύνδεσης φρέατος Φτελιάς  

 Σύνδεση Γεώτρησης Αγ. Αντωνίου με Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου 

ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου (δεξαμενή συλλογής) 

 Δίκτυο σύνδεσης γεωτρήσεων Μεγάλης Άμμου 1, Μεγάλης Άμμου 2 και 

Μεγάλης Άμμου (Αυστριακός) με Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου 

ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου (δεξαμενή συλλογής) 
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Για τα παραπάνω συνοδά έργα ή κατάταξή τους σύμφωνα με την ΥΑ 37674 έχει ως 

εξής: 

Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου 

(δεξαμενή συλλογής) 

2η Ομάδα (Υδραυλικά Έργα) με Α/Α 2 ‘’Έργα ταμίευσης υδάτων (εφεξής 

«ταμιευτήρες»), όπως ταμιευτήρες φραγμάτων, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές και 

υδατοδεξαμενές κλπ.   

Η παραπάνω κατηγορία αναφέρεται σε ανοιχτές δεξαμενές. Δεν υπάρχει σαφής 

κατηγοριοποίηση στην ΥΑ 37674, για δεξαμενές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σύμφωνα 

με αυτήν την κατηγορία η περιβαλλοντική αδειοδότηση ξεκινάει για όγκους 10.000m3 

και άνω και σε περιπτώσεις εντός περιοχών Natura 2000 άνω των 2.000m3. Ο όγκος 

της δεξαμενής μας είναι μικρότερος από 2.000m3, οπότε και δεν απαιτείται 

περιβαλλοντική αδειοδότηση και ακολουθεί την περιβαλλοντική αδειοδότηση της 

Υποκατηγορίας Α2 όπου ανήκει το υπό μελέτη έργο της άδειας χρήσης νερού του 

φρέατος της Φτελιάς και των γεωτρήσεων.  

 

Δίκτυο σύνδεσης φρέατος, γεωτρήσεων και Δίκτυο διανομής (ύδρευσης) 

2η Ομάδα (Υδραυλικά Έργα) με Α/Α 7 ‘’Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους χρήσης, 

όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή 

αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων 

κλπ.  

Από το φρέαρ, μέσω καταθλιπτικών αγωγών διαμέτρου Φ250 και Φ150, που είναι 

τοποθετημένοι δίπλα ο ένας στον άλλο, μεταφέρεται  το νερό στην δεξαμενή 

συλλογής. Το μήκος των αγωγών είναι 480m. 

Από την γεώτρηση του Αγ. Αντωνίου έχει κατασκευαστεί για τη σύνδεσή του με την 

δεξαμενή του Αγ. Φανουρίου αγωγός μήκους 2.450m. 

Επίσης έχει αδειοδοτηθεί και χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», η 

σύνδεση των γεωτρήσεων της Μεγάλης Άμμου, με αγωγό μήκους 1.335m. 

Το δίκτυο ύδρευσης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος εντός των ορίων του οικισμού 

της πόλης της Σκιάθου. Εκτός των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τα στοιχεία της 

ΔΕΥΑ Σκιάθου υπάρχει δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους ≈4.400m. 

Επίσης έχει προγραμματισθεί, και χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος, 

συμπληρωματικά έργα επέκταση του δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 6.634m. 

εκ των οποίων 1.722m. αφορούν επέκταση του δικτύου προς την περιοχή Βασιλιάς και 

τα 4.912 μ είναι λοιποί πρωτεύοντες και δευτερεύοντες αγωγοί του δικτύου διανομής. 
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Σύμφωνα με την ΥΑ 37674, όσον αφορά τα δίκτυα τα οποία κατατάσσονται στην 2η 

Ομάδα (Υδραυλικά ‘Έργα) με Α/Α 7 ‘’Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους χρήσης, 

όπως κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή 

αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων 

κλπ.’’ ανήκει στην Κατηγορία (Β) 20.000m.≥ΣL>1000m όπου ΣL:μήκος αγωγού. Το 

μήκος αγωγού σύμφωνα με το πεδίο παρατηρήσεων εξάγεται από τον τύπο ΣL* S/0.05 

όπου S λαμβάνεται η αδιάστατη τιμή της διατομής (υπολογισμένη σε m2). Το δίκτυο 

εκτός οικισμού της πόλης της Σκιάθου απαντά σε τμήματα διαφορετικού μήκους και 

διαφορετικής διαμέτρου, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.   

Λαμβάνουμε ως διατομή την μεγαλύτερη που απαντά σε τμήματα σαν να είναι έτσι σε 

όλο το δίκτυο. 

 Μήκος τμήματος αγωγού 
(m) 

Διάμετρος 
(mm) 

ΣL= 

μήκος *(π*r2/0.05) 

Σύνδεση φρέατος 
Φτελιάς 

240 Φ250 235,62 

240 Φ150 84,82 

Σύνδεση γεώτρησης Αγ. 
Αντωνίου 

2.450 Φ140 754,30 

Σύνδεση γεωτρήσεων 
Μεγάλης Άμμου 1.335 

215-Φ125 52,77 

1.120-Φ140 344,82 

Συμπληρωματικά 

δικτύου ύδρευσης 
4.912 Φ63-Φ160 1.975,23 

Υφιστάμενο δίκτυο 

ύδρευσης (εκτός 
οισκιμού) 

320 Φ355 950,20 (*1,5) 

‘’ 480 Φ250 471,24 

‘’ 15 Φ350 43,29 (*1,5) 

‘’ 160 Φ50 6,28 

‘’ 590 Φ90 75,07 

‘’ 240 Φ90 30,54 

‘’ 320 Φ90 40,72 

‘’ 313 Φ90 39,82 

‘’ 423 Φ90 53,82 

‘’ 450 Φ125 110,45 

‘’ 218 Φ110 41,43 

‘’ 79 Φ110 15,015 

‘’ 778 Φ90 98,99 

‘’ 730 Φ90 92,88 

Δίκτυο εξωτερικό Προφ. 
Ηλία 

1900+670 Φ90 327 

Συνολικό μήκος 10.028  5.844,31 

 Πίνακας 4. Υπολογισμός μήκους αγωγών σύμφωνα με την ΥΑ 37674. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το συνολικό μήκος του αγωγού για τις εκτός 

οικισμού περιοχές είναι 5.844,31m. Σύμφωνα με την κατάταξη της ΥΑ 37674, το 
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δίκτυο υπάγεται στην κατηγορία Β και επομένως είναι η κατάταξή του υποκείμενη 

αυτής της άδειας χρήσης του νερού του φρέατος και των γεωτρήσεων, που ανήκει 

στην υποκατηγορία Α2.  Επομένως κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2, μεγαλύτερη 

εκείνης του δικτύου, οπότε και το καλύπτει. 

 

 

1.5 Φορέας του έργου 

Φορέας του έργου: Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ  

Οδός : Συγγρού 8 

ταχ. κωδ. : 37002-ΣΚΙΑΘΟΣ 

Τηλ. : 2427021398/21834/22166 

Φαξ : 2427021398 

email : deyask@otenet.gr 

Υπεύθυνος 

επικοινωνίας 
: Δ/ντής Ιωάννης Σαρρής 

 

 

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 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Άδεια χρήσης νερού του φρέατος 

Φτελιάς, των γεωτρήσεων Αγ. Αντωνίου, Αγ. Φανουρίου, Αγ. Παρασκευής, Μεγάλης 

Άμμου 1, Μεγάλης Άμμου 2 και Μεγάλης Άμμου (Αυστριακός) σε θέσεις του Δήμου 

Σκιάθου». 

Το έργο αφορά την άδεια χρήσης νερού υδρογεωτρήσεων και φρέατος για την 

ύδρευση της πόλης της Σκιάθου.  

Η δυναμικότητά του αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

Ποσότητα 
νερού 

m3/έτος 

Ποσότητα 
νερού 

m3/ώρα 

Φτελιά (φρέαρ) 370.000 90 

Αγ. Αντώνιος 
350.000 

(51.000)* 
40 

Αγ. Φανούριος 42.000 12 

Αγ. Παρασκευή 48.000 50 

Μεγάλη Άμμος 1 47.000 50 

Μεγάλη Άμμος 2 45.000 45 

Μεγάλη Άμμος (Αυστριακός) 47.000 45 

Σύνολο 650.000  

Δίκτυο Προφ. Ηλία 7.300 2 

Πίνακας 5. Ποσότητες νερού προς απόληψη, των υδρογεωτρήσεων και του φρέατος.  

* Η γεώτρηση Αγ. Αντωνίου έχει άδεια χρήσης νερού για 345.000m3/έτος. Σύμφωνα 

με τον υπολογισμό απόληψης ύδατος από όλες τις πηγές υδροληψίας, αρκεί ποσότητα 

απόληψης νερού 51.000m3/έτος από την γεώτρηση του Αγ. Αντωνίου, για να 

συμπληρωθεί η συνολική απαιτούμενη ποσότητα. Η συγκεκριμένη ποσότητα κρίνεται 

ρεαλιστική και κοντά στην πραγματικότητα. 

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

κωδικοποίηση της ΥΑ 1958 …‘’, το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται στην 2η Υδραυλικά 

έργα με Α/Α 6 ‘’Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής 

«υδρογεωτρήσεις»). 

Μαζί με το έργο του φρέατος της Φτελιάς και των γεωτρήσεων, συμπαρασύρονται και 

τα συνοδά έργα όπως: 

 Δίκτυο διανομής (ύδρευσης) πόλης Σκιάθου 

 Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου 

(δεξαμενή συλλογής) 

 Δίκτυο σύνδεσης φρέατος Φτελιάς 

 Σύνδεση Γεώτρησης Αγ. Αντωνίου με Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου 

ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου (δεξαμενή συλλογής) 

 Δίκτυο σύνδεσης γεωτρήσεων Μεγάλης Άμμου 1, Μεγάλης Άμμου 2 και 

Μεγάλης Άμμου (Αυστριακός) με Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου 

ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου (δεξαμενή συλλογής) 

 Δίκτυο πηγής Προφήτη Ηλία 
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Φορέας του έργου: Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ  

Τηλ. : 2427021398/21834/22166 

email : deyask@otenet.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δ/ντής Ιωάννης Σαρρής 
 

Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου: 

Υπεύθυνος μελέτης: 

Μάριος Γιαννουράκος 

 Περιβαλλοντολόγος  

 Αριθμός μελετητικού Μητρώου : 14013 

 Β’ Τάξης : (27) Περιβαλλοντικό  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Χάρτης της νήσου Σκιάθου, όπου με πορτοκαλί πλαίσιο αποτυπώνεται στο τμήμα του νησιού που 
εκτείνεται το έργο. 

2.2 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ  

To έργο είναι σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Καταλαμβάνει σημειακά θέσεις 

όπως οι γεωτρήσεις, γραμμικά όπως τα δίκτυα προσαγωγής του νερού η 

ύδρευσης και εκτάσεις όπως η δεξαμενή διανομής του Αγ. Φανουρίου ή η θέση 

του φρέατος της Φτελιάς. Όλες αυτές οι υποδομές εκτείνονται σε περιοχές του 

νησιού εντός του πορτοκαλί πλαισίου του παραπάνω χάρτη. 

ΚΥΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Το έργο σχετίζεται άμεσα με τα υπόγεια ύδατα. Στα νησιωτικά υδροφόρα 

συστήματα, υπάρχει άμεση επαφή του θαλασσινού με το υπόγειο γλυκό νερό, 
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που είναι περιορισμένο, καθώς προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την 

απευθείας κατείσδυση της βροχής. Με τις αντλήσεις, υποβιβάζεται η 

υδροστατική επιφάνεια του γλυκού νερού ενώ ταυτόχρονα ανυψώνεται η 

διεπιφάνεια αλμυρού - γλυκού νερού δημιουργώντας τη μεταβατική υφάλμυρη 

ζώνη. Εφόσον οι αντλήσεις παρατείνονται, τότε έχουμε είσοδο της θάλασσας 

προς την ξηρά, που καθιστά την περιοχή μη κατάλληλη για απόληψη υδρευτικού 

νερού. Κατ’ επέκταση η διάθεσή του ανάλογα με την χρήση του (αρδευτική, 

υδρευτική) θα μεταφέρει πιθανά προβλήματα και στον αποδέκτη.  

2.3 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. 

Συγκεκριμένα προτείνονται: 

 Περιορισμός της ποσότητας απόληψης από το φρέαρ της Φτελιάς και 

αντικατάσταση από άλλες πηγές υδροληψίας 

 Καθορισμός ζωνών προστασίας όπως ορίζονται στα μέτρα της 1ης 

Αναθεώρησης του ΛΑΠ EL07 (Μ07Β0401), για Ζώνη απόλυτης προστασίας Ι 

και Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ 

 Σύνταξη, ειδικής Υδρογεωλογικής μελέτης, μελέτης Γενικού Σχεδίου 

ύδρευσης (master plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας νερού για την 

νήσο Σκιάθο. 

 Μέτρηση της στάθμης του φρέατος καθώς και των αντλούμενων γεωτρήσεων 

με σκοπό την παρακολούθηση των αποθεμάτων που εκμεταλλεύονται. 

 Ενημέρωση των κατοίκων για την ορθολογική χρήση του νερού, αγαθό σε 

ανεπάρκεια και η εφαρμογή κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής. 

2.4 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η λειτουργία του έργου, είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνία της 

Σκιάθου καθώς τροφοδοτεί σπίτια και επιχειρήσεις με νερό το οποίο 

αποτελεί βασικό αγαθό για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών του 

ανθρώπου. 

2.5 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Εναλλακτικές λύσεις αποτελούν οι διερεύνηση για νέες πηγές υδροληψίας, που θα 

συμπληρώσουν το ισοζύγιο απόληψης και μέτρα εξοικονόμησης ή και 

επαναχρησιμοποίησης που θα μειώσουν τις ανάγκες σε νερό η θα τροφοδοτήσουν το 

υπόγειο υδάτινο δυναμικό   του νησιού.  
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3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

3.1 Βασικά στοιχεία των φάσεων λειτουργίας του έργου.  

Η λειτουργία του έργου αφορά την υδροδότηση της πόλης της Σκιάθου. Για τον σκοπό 

αυτό γίνονται απολήψεις από υπόγεια νερά μέσω φρέατος και γεωτρήσεων. Μετέπειτα 

το νερό συλλέγεται, προσωρινά αποθηκεύεται και απολυμαίνεται σε κεντρική 

δεξαμενή, από την οποία ξεκινάει η διανομή του στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης της 

Σκιάθου. Το δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου εκτείνεται ως επί το πλείστον σε 

περιοχές εντός οικισμού αλλά και σε περιοχές εκτός ορίων του οικισμού, περιφερειακά 

αυτού. Το έργο λειτουργεί συνεχόμενα και ενιαία. Η ανάγκες σε κάλυψη σε νερό 

διαφοροποιείται σημαντικά κατά την περίοδο του έτους με μέγιστες τιμές την περίοδο 

του καλοκαιριού και ελάχιστες την περίοδο του χειμώνα.   

 

3.2 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, 

αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων κ.λπ.  

Συντήρηση: 

Το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου κάθε χρόνο απαιτεί συντήρηση και επισκευή βλαβών. 

Αρκετές από αυτές πραγματοποιούνται από την ίδια η οποία είναι στελεχωμένη με 

τεχνικό προσωπικό. Περιπτώσεις πιο πολύπλοκες τις αναλαμβάνουν εξωτερικοί 

συνεργάτες. Για την συντήρηση και επισκευή απαιτούνται υλικά όπως: 

Ορειχάλκινα υδραυλικά εξαρτήματα (γωνίες, ταφ, μαστοί, συστολές, μούφες, τάπες, 

κλέφτες νερού, διάφοροι τύποι ρακόρ,  κλπ.). Σφαιρικοί κρουνοί και κάνουλες, 

Μικροϋλικά (επιχρωμιωμένες προεκτάσεις, Φίμπερ υδρομετρών, ουρές υδρομετρών, 

inox σπιράλ συνδέσεων, πλαστικοί σύνδεσμοι, πλαστικά ρακόρ κλπ.). Ανταλλακτικά ή 

και ολική αντικατάσταση χρειάζονται για τις αντλίες, του φρέατος της Φτελιάς και των 

γεωτρήσεων. Η ισχύς των εγκατεστημένων αντλιών είναι: 2Χ50+1Χ40+2Χ40 (Φτελιά) 

+1Χ37 (Αγ. Αντ.) +1Χ40 (Αγ. Φαν.) + 1Χ40 (Αγ. Παρ.) 1Χ15 (Μεγ. Άμμος 1) +1Χ11 

(Μεγ. Άμμος 2) +1Χ15 (Μ. Άμμος Αυστριακός). Σύνολο 378kW.  

Στερεά απόβλητα. 

Τα στερεά απόβλητα μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες: 

τα μεταχειρισμένα και παλαιωμένα ανταλλακτικά της συντήρησης και επισκευής του 

δικτύου διανομής και των Η/Μ εγκαταστάσεων απόληψης του νερού (σωλήνες, 

εξαρτήματα συνδέσεων, υδρομετρητές, καπάκια φρεατίων, αντλίες γεωτρήσεων και 

μεταφοράς νερού), τα αστικά στερεά απόβλητα από την λειτουργία των γραφείων της 

Διοίκησης (προμήθειες γραφείου, υπολογιστές με τα περιφερειακά, μελάνια toner, 

γενικά απορρίμματα, κλιματιστικά κλπ.) και τα απόβλητα εκσκαφών κατεδαφίσεων 

κατασκευών, από τις εργασίες συντήρησης του δικτύου όπως μπάζα (πλακάκια και 

πλάκες, χώματα, πέτρες, άσφαλτος κλπ.) .  
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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.  

(σε περίπτωση έργου υδροληψίας παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία που αποδεικνύουν 

την αναγκαιότητά του προς κάλυψη των προς εξυπηρέτηση χρήσεων νερού (π.χ. 

ποσότητα νερού που απαιτείται και υφιστάμενο έλλειμμα, ποιοτικά προβλήματα 

υφιστάμενων πηγών υδροληψίας κ.λπ.)  

Το υπό μελέτη έργο, έχει ως στόχο την τροφοδοσία με νερό και την κάλυψη σε 

ανάγκες ύδρευσης, πληθυσμού και επιχειρήσεων στην πόλη της Σκιάθου και 

περιφερειακά αυτής. 

4.1.2 Αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια τα οποία 

συνηγορούν στην υλοποίηση του έργου. 

Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης όπως προβλέπεται να εκσυγχρονιστεί καλύπτει μόνο 

την πόλη της Σκιάθου (σχέδιο πόλης) καθώς και την ανατολική περιοχή του νησιού 

(περιοχή Πούντας, Αγ. Γεωργίου, Α/Δ και περιοχή Ξάνεμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

ολόκληρη η νότια παραλιακή  τουριστική ζώνη του νησιού όπου υπάρχει το μεγαλύτερο 

μέρος των τουριστικών καταλυμάτων αλλά και των παραθεριστικών κατοικιών, δεν 

εξυπηρετείται από δίκτυο ύδρευσης. Έτσι, η υδροδότηση των περιοχών αυτών γίνεται με 

ίδια μέσα (γεωτρήσεις, υδροφόρες μεταφοράς πόσιμου νερού, κλπ).  

Η υδροδότηση στο νησί της Σκιάθου είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την κάλυψη των 

αναγκών για νερό του μόνιμου πληθυσμού, όσο και των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν 

τους επισκέπτες του νησιού, δηλαδή των τουριστών.  

Το νησί της Σκιάθου είναι αυτοσυντηρούμενο σε νερό, κάτι πολύ σημαντικό την στιγμή 

που τα περισσότερα νησιά ιδίως της Νοτίου Ελλάδας έχουν σοβαρό έλλειμμα σε πηγές 

νερού και κάλυψη των αναγκών τους. νερό. Παρόλα αυτά ενώ οι ποσότητες αρκούν η 

ποιότητα του νερού είναι υποβαθμισμένη. Το παρεχόμενο νερό του δικτύου ύδρευσης 

της πόλης έχει κριθεί ήδη από το 2009 ως ακατάλληλο για πόσιμο, λόγω της υψηλής 

αλατότητας που οφείλεται στην έντονη υφαλμύρινση. Επίσης προστέθηκε και το 

εποχιακό πρόβλημα της αυξημένης περιεκτικότητας σε υδράργυρο (Hg) που ιδίως κατά 

το θέρος ξεπερνά κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο του 1μg/l. Η παρουσία του 

υδραργύρου έχει αιτιολογηθεί ότι οφείλεται στην παρουσία του πετρώματος κινναβαρίτη 

το οποίο περιέχει θειούχο υδράργυρο (HgS) σε αδιάλυτη μορφή. Όμως το αδιάλυτο 

άλας θειούχου υδραργύρου (HgS) αντιδρά με το θαλασσινό αλάτι (χλωριούχο νάτριο 

NaCl) και παράγει χλωριούχο υδράργυρο και θειούχο νάτριο και έτσι δικαιολογείται η 
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ταυτόχρονη αύξηση του διαλυτού υδραργύρου στο νερό με την αύξηση της 

αλατότητας την θερινή περίοδο. Αυτή η απλουστευτική αιτιολόγηση φαίνεται να 

αποτυπώνεται πολύ καλά στο διάγραμμα συσχέτισης της αγωγιμότητας και της 

συγκέντρωσης διαλυτού υδραργύρου στο νερό του φρέατος που αφορά την περίοδο 

2008-2014. 

Η άδεια χρήσης ύδατος των προτεινομένων πηγών της παρούσας μελέτης, θεωρείται 

επιτακτικής ανάγκης 1) για την κάλυψη των αναγκών σε νερό της περιοχής μελέτης 2) 

για την ποιοτική βελτίωση του νερού και την άρση του φαινομένου της υφαλμύρηνσης 

και της περιεκτικότητας σε υδράργυρο, με την προσθήκη πηγών υδροληψίας 

(γεωτρήσεις) και την μεγάλη μείωσης απόληψης νερού από την μοναδικά ουσιαστικά 

πηγή υδροληψίας μέχρι σήμερα το φρέαρ της Φτελιάς.    

4.1.3 Οφέλη που αναμένονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 

Τα οφέλη σε τοπικό επίπεδο είναι σημαντικά. Η κάλυψη των αναγκών σε νερό, το 

οποίο είναι ζωτικής σημασίας φυσικός πόρος, εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των 

μόνιμων κατοίκων της νήσου Σκιάθου, την επιχειρηματική δραστηριότητα κυρίως του 

τουρισμού, και κατ’ επέκταση την αύξηση της ευημερίας.  

Να σημειώσουμε ότι η κάλυψη των αναγκών σε νερό από φυσικές διαδικασίες, μέσω 

της χρήσης του υδρολογικού του κύκλου, εξασφαλίζει κει μειωμένο κόστος που 

βοηθάει περισσότερο, στην κάλυψη των αναγκών ευχερέστερα από ασθενείς 

οικονομικά ομάδες και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Προϋπόθεση η 

ορθολογική διαχείρισή του και η ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους σε αυτό.      

Σε περιφερειακό επίπεδο όπως και σε Εθνικό τα οφέλη είναι έμμεσα και προέρχονται 

από την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και την ευημερία των κατοίκων της.   
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4.2 Ιστορική εξέλιξη του έργου. 

Θα αναφερθούν γενικά στοιχεία για τις νησιώτικες και παράκτιες περιοχές τον ρόλο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν συνεχεία την ιστορική εξέλιξη του υπό μελέτη έργου. 

Νησιωτικές - Παράκτιες περιοχές 

Η μεγάλη ακτογραμμή και νησιωτική έκταση της Ελλάδας, η φύση των γεωλογικών 

σχηματισμών (υδροπερατοί), οι οποίοι κατά το πλείστον είναι σε ανοικτή επαφή με τη 

θάλασσα και οι εντατικές αντλήσεις, έχουν επακόλουθο την παρουσία φαινομένων 

υφαλμύρωσης. 

Ο πληθυσμός που συγκεντρώνεται στα νησιά την περίοδο τουριστικής αιχμής είναι 

5σιος έως και 10σιος των μονίμων κατοίκων. 

Στα νησιωτικά υδροφόρα συστήματα, υπάρχει άμεση επαφή του θαλασσινού με το 

υπόγειο γλυκό νερό, που είναι περιορισμένο, καθώς προέρχεται σχεδόν 

αποκλειστικά από την απευθείας κατείσδυση της βροχής. Με τις αντλήσεις, 

υποβιβάζεται η υδροστατική επιφάνεια του γλυκού νερού ενώ ταυτόχρονα 

ανυψώνεται η διεπιφάνεια αλμυρού - γλυκού νερού δημιουργώντας τη μεταβατική 

υφάλμυρη ζώνη. Εφόσον οι αντλήσεις παρατείνονται, τότε έχουμε είσοδο της 

θάλασσας προς την ξηρά, που καθιστά την περιοχή μη κατάλληλη για απόληψη 

υδρευτικού νερού. Έτσι έχουν καταστραφεί πολλοί υδροφόροι την τελευταία 

20ετία, στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τα νερά υδροδότησης στα νησιά 

χαρακτηρίζονται από μέτρια έως κακή ποιότητα. 

Τεχνικά έργα όπως οι ταμιευτήρες νερού (λιμνοδεξαμενές, φράγματα), λόγω των 

αυξημένων αναγκών και της μείωσης των βροχοπτώσεων, θα καθίστανται 

ασύμφορα στο μέλλον, καθώς η οικονομική απόδοση των έργων θα είναι 

δυσανάλογη σε σχέση με το αποτέλεσμα, γεγονός αποτρεπτικό για την Πολιτεία στο 

να στραφεί σε κατασκευές ή συντήρηση παρόμοιων έργων. 

Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού 

Όπως προαναφέρθηκε το νομοθετικό πλαίσιο επιδιώκει την ορθολογική χρήση των 

υδατικών πόρων. Είχε τεθεί αρχικός στόχος το 2015 ώστε να επιτευχθεί η καλή 

χημική και οικολογική κατάσταση. Το νερό σύμφωνα και με Οδηγίες δεν είναι 

εμπορικό προϊόν, αλλά ο κύριος φυσικός πόρος, που θα διασφαλίσει τη ζωή στις 

επόμενες γενεές και πρέπει να προστατεύεται από κάθε πολίτη. 

Επιπλέον η Νομοθεσία δίνει αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σχετικά με τη 

διαχείριση και προστασία των υδάτων. 



Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ «ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  ΦΡΕΑΤΟΣ ΦΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                   -24- 

 

Στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση εκπροσωπείται από τις: ΕΝΑΕ, 

ΚΕΔΚΕ και ΕΔΕΥΑ ενώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τις: Περιφέρειες, ΤΕΔΚ και 

ΔΕΥΑ. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να αναπτύξει δράσεις, ώστε τα διαχειριστικά σχέδια 

να στοχεύουν στην επάρκεια των υδατικών πόρων με περιορισμό της αλόγιστης 

άντλησης, με βελτίωση της ποιοτικής κατάστασης. 

Μέχρι το 2010 οι Δήμοι θα έπρεπε να προβούν σε : 

• Καταγραφή έργων υδροληψίας και υδατικών συστημάτων χρήσης νερού 

• Αποτύπωση των επίκαιρων χαρακτηριστικών των πηγών, των γεωτρήσεων, 

των υγροτόπων και των προστατευόμενων περιοχών 

• Οριοθέτηση των ημερήσιων αναγκών ύδρευσης στα Δημοτικά Διαμερίσματα 

• Σχεδιασμό αξιοποίησης νέων υδροφόρων καλής ποιοτικής κατάστασης για την 

κάλυψη των μελλοντικών αναγκών 

• Αποτύπωση των ελλειμματικών ή ρυπασμένων υδροφόρων 

• Καταγραφή των ρυπαντικών εστιών και τις πηγές εκπομπής τους 

• Διενέργεια των υδροχημικών ελέγχων σε όλα τα σημεία υδροληψίας 

• Ενημέρωση των πολιτών για τα προβλήματα του νερού 

• Συμμετοχή στις επιτροπές για τα σχέδια διαχείρισης, με σαφείς προτάσεις 

Η νομοθεσία προβλέπει τα οικονομικά κίνητρα και τα μέσα (κυρώσεις, τιμολόγηση) 

για την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος. Δηλαδή οι χρήστες και οι 

ρυπαίνοντες θα συμβάλουν οικονομικά, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των σχεδίων 

διαχείρισης που θα συμφωνηθούν. 

Η σημερινή τιμολογιακή πολιτική σε αρκετούς ΟΤΑ, δεν καλύπτει το κόστος του νερού 

ύδρευσης. Αυτό πρέπει να αλλάξει για να ανακτηθεί το κόστος νερού, αλλά και το 

κόστος υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Όπως έχει προαναφερθεί, σε αυτήν την 

κατεύθυνση βοηθάει η ΚΥΑ 135275 (ΦΕΚ 1751/Β/22-05-2017) ‘’Έγκριση γενικών 

κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες 

για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του’’ 

Θα πρέπει να εμπεδωθεί από τους χρήστες του νερού η ανάγκη περιορισμού της 

σπατάλης του και να γίνουν αντιληπτές οι συνέπειες της ρύπανσης των υδροφόρων, 

αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία «ο ρυπαίνων θα πληρώνει». 

Εκτιμάται ότι στο άμεσο μέλλον θα επιβληθεί τέλος χρήσης νερού. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει: 1) να σταματήσει η σπατάλη 2) να συζητηθούν σε τοπικό επίπεδο οι αιτίες 

της ποιοτικής μεταβολής, και 3) να επιβληθούν περιορισμοί κατά περιοχές, όπου 

οι υδρογεωλογικές συνθήκες είναι δυσμενείς. 



Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ «ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  ΦΡΕΑΤΟΣ ΦΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                   -25- 

 

Η αυτοδιοίκηση, όσο το δυνατό πρέπει να πείσει την κοινή γνώμη για το μέγεθος και 

τη σοβαρότητα των προβλημάτων.  

Η αποτύπωση της επίκαιρης κατάστασης των ποσοτικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των υδροφόρων συστημάτων, θα συμβάλει σημαντικά στην 

αποδοχή από τους πολίτες των μέτρων περιορισμού των αντλήσεων, καθώς το κόστος 

ανάκτησης θα κατανέμεται στους χρήστες του νερού, 

Τα αποτελέσματα των υδροχημικών ελέγχων, πρέπει να γίνονται γνωστά, για να 

διαμορφώνεται άποψη και να αποδεχτούν οι πολίτες τις αποφάσεις των 

υπευθύνων των ΟΤΑ, αλλά και των σχεδίων διαχείρισης. 

Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. είναι σημαντικός καθώς θα έχουν τόσο την ευθύνη για τις 

αποφάσεις, τις δράσεις των διαχειριστικών σχεδίων και τις εισηγήσεις διακοπής 

λειτουργίας όσων ρυπαίνουν, όσο και τα εργαλεία τιμολόγησης του νερού. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ανταποκριθεί, αφού οι δυσκολίες στο μέλλον θα 

είναι μεγάλες και πιθανά ανυπέρβλητες. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο δίνει την ευκαιρία 

να αντιμετωπιστεί ο «εφιάλτης» της έλλειψης νερού, με σχέδιο, σοβαρότητα και 

οργάνωση. 

Ιστορική εξέλιξη του έργου. 

Το 1971 συντάχθηκε η μελέτη με τίτλο ‘’Υδρογεωλογική μελέτη νήσου Σκιάθου’’ από 

την ΥΔΡΟΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. Η εν λόγω μελέτη αναφέρεται λεπτομερώς στις υφιστάμενες 

γεωλογικές συνθήκες στη Σκιάθο, εξετάζει τις διάφορες υφιστάμενες πηγές νερού του 

νησιού και διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις κάλυψης των σημερινών και 

μελλοντικών σε νερό αναγκών του νησιού, εκ των οποίων προτάσεων μία εξ αυτών 

είναι και το έργο του φρέατος της Φτελιάς.  

Το φρέαρ κατασκευάστηκε την δεκαετία του 70’. 

Το φρέαρ σήμερα καλύπτει τις ανάγκες της πόλης της Σκιάθου και σε μικρή περιφέρεια 

από αυτή, όπου και εξαπλώνεται το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σκιάθου. Το υπόλοιπο 

νησί δεν έχει δίκτυο ύδρευσης και οι ανάγκες καλύπτονται από ιδιωτικές γεωτρήσεις.  

Από το φρέαρ το αντλούμενο νερό οδηγείται μέσω αγωγού μήκους 480m. στην κεντρική 

δεξαμενή ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου, αρχικού όγκου 460m3 και συνολικής 

χωρητικότητας μετά την επέκτασή της 1950m3.  

Η υδροληψία από το φρέαρ είναι κρίσιμη, αφού ουσιαστικά είναι ο μόνος τροφοδότης 

σε νερό όλης της πόλης (μαζί με την γεώτρηση του Αγ. Αντωνίου από το 2017) και η 

ποσότητα είναι μεγάλη με επιπτώσεις όσον αφορά την ποιότητα του νερού και κατ΄ 

επέκταση την υποβάθμισή του. Η τουριστική ανάπτυξη του νησιού και οι αυξημένες 

υδρευτικές ανάγκες, δεν επιτρέπουν τη μείωση της παροχής άντλησης με συνέπεια 

την περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. 
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Πρέπει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει διαχρονική μέτρηση της μεταβολής της 

στάθμης του φρέατος "Φτελιά" με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την εξέλιξη των υδατικών αποθεμάτων. Όμως από την 

αύξηση της αγωγιμότητας, στην πορεία των ετών για τα οποία υπάρχουν χημικές 

αναλύσεις, δίνεται μια εκτίμηση για την υποβάθμιση του. 

Το δίκτυο ύδρευσης, κατά πληροφορίες της ΔΕΥΑΣ, είναι πεπαλαιωμένο και οι 

απώλειες του υπολογίζονται σε 50%. Αυτό προκύπτει από την συνεχή λειτουργία 

της μιας εκ των δύο αντλιών τις νυχτερινές ώρες (μηδενική κατανάλωση) ώστε να 

συντηρείται η πίεση του δικτύου. Το νερό του δικτύου δεν χρησιμοποιείται ως 

πόσιμο από τους κατοίκους. 

Την παρούσα χρονική στιγμή έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου 

‘’Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Σκιάθου’’, με 

προϋπολογισμό ύψους 2.100.000 ευρώ. Η οριστική παράδοση του έργου και η 

δοκιμαστική λειτουργία του θα αρχίσει εντός του 2019. Αναμένεται να λύσει σε 

μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των απωλειών, με επίπτωση στην σημαντική μείωση 

της απαίτησης σε νερό, από το Φρέαρ της Φτελιάς. 

Πόσιμο νερό παρέχεται από ένα δίκτυο 12 δημοτικών κρουνών οι οποίοι 

τροφοδοτούνται από την πηγή "Προφήτης Ηλίας", βόρεια της πόλης Σκιάθου. Οι 

συντεταγμένες της πηγής είναι Χ=454108, Υ=4336683, Ζ=336m. Το νερό οδηγείται 

πρώτα σε δεξαμενή στην περιοχή "Πετράλωνα" και από εκεί διανέμεται στο δίκτυο 

των κρουνών. Οι συντεταγμένες της δεξαμενής είναι Χ=455436, Υ=4336398, 

Ζ=106m 

Η πηγή "Προφήτης Ηλίας" εκφορτίζει ανθρακικές ενστρώσεις της σχιστολιθικής μάζας, 

με παροχή περίπου 2m3/h (9/2008). Η ποιότητα του νερού της πηγής είναι σαφώς 

καλύτερη από αυτή του δικτύου ύδρευσης. 

Επίσης τα τελευταία χρόνια, για την αποσυμφόρηση του φρέατος της φτελιάς, την 

άρση της υποβάθμισής του, την βελτίωση της ποιότητας του νερού και την κάλυψη 

των αυξημένων αναγκών ζήτησης σε νερό, η ΔΕΥΑ Σκιάθου προέβη στην αξιοποίηση 

νέων και παλιών γεωτρήσεων.  

Με δημόσια χρηματοδότηση, ανορύχθηκε γεώτρηση στην περιοχή Αγ. Αντώνιος και 

κατασκευάστηκε αγωγός μήκους 2.450. για την μεταφορά του νερού στην κεντρική 

δεξαμενή συλλογής-διανομής στην θέση Αγ. Φανούριος. Η γεώτρηση του Αγ. Αντωνίου 

έχει λάβει σχετική άδεια από την Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας με α.π. 865/100058/29-05-

2012 η οποία αφορά στην αδειοδότηση της χρήσης νερού για 345.000m3/έτος. 

Λειτουργεί από το έτος 2017 και βοηθάει στην κάλυψη μέρους των απαιτούμενων 

αναγκών. 
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Ακόμη στην Δ/νση Υδάτων έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα για χορήγηση άδειας 

εκτέλεσης έργου και άδεια χρήσης νερού υφιστάμενων γεωτρήσεων στις Θέσεις Αγ. 

Φανούριος, Αγία Παρασκευή, Μεγάλη Άμμος 1, Μεγάλη Άμμος 2 και Μεγάλη Άμμος 

(Αυστριακός). 

Επίσης με απόφαση Υπουργού, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση έργου στο πρόγραμμα 

Φιλόδημος, εγκατάστασης αντλητικού συγκροτήματος και κατασκευής αγωγού 

μεταφοράς μήκους 1.335m. για την αξιοποίηση δύο γεωτρήσεων στην θέση Μεγάλη 

Άμμος του Δήμου Σκιάθου.   

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜ. ΤΙΤΛΟΣ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

    

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. 
Μέριμνας 

Τμήμα Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής & Υγειονομικού 

Ελέγχου Π.Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων 

2331 25-09-2017 
Μ.Π.Ε. του έργου «Άδεια χρήσης νερού 
του φρέατος ‘’Φτελιάς’’ στο Δήμο Σκιάθου 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας 

Τμήμα Παρακολούθησης & 
Προστασίας των Υδατικών 

Πόρων 

1019/5

5038 
19-07-2017 

Περί γνωμοδότησης επί του φακέλου 

Μ.Π.Ε. του έργου «Άδεια χρήσης νερού 
του φρέατος ‘’Φτελιάς’’ στο Δήμο Σκιάθου. 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας 

Τμήμα Παρακολούθησης & 
Προστασίας των Υδατικών 

Πόρων 

865/10
0058 

29-05-2012 

Απόφαση Γ.Γ. ΑΠΔΘΕΣΤ περί χορήγησης 

άδειας χρήσης νερού από υδρευτική 
γεώτρηση στην ΔΕΥΑ Σκιάθου στην θέση 
«Αγ. Αντώνιος» και άδεια εκτέλεσης έργου 
αξιοποίησης υδατικών πόρων κατασκευή 

αγωγού μεταφοράς νερού από την 
γεώτρηση ως την υφιστάμενη δεξαμενή 
ύδρευσης στην θέση «Αγ. Φανούριος, με 
χορηγούμενη ποσότητα νερού 
345.000m3/έτος. 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού 

Τμήμα Περ/ντος & 
Υδροοικονομίας  

Περιφερειακών Ενοτήτων 
Μαγνησίας & Σποράδων 

3954 

ΑΔΑ:Β4
927ΛΡ-

Ε6Ν 

18-05-2012 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων για την υλοποίηση του έργου 
«Σύνδεση υφιστάμενης γεώτρησης στη 
θέση Αγ. Αντώνιος Σκιάθου με το 
υδρευτικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου, 
μέσω νέου αγωγού μήκους 2.450m.» 

Πίνακας 6. 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 υπό μελέτη έργο είναι υφιστάμενο. Το πρόσφατο κατασκευασθέν έργο 

‘’Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Σκιάθου’’ είχε 

προϋπολογισμό ύψους 2.100.000€.  

Επίσης, το έργο που πρόσφατα εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα Ύδρευσης πόλης Σκιάθου» και 

περιλαμβάνει εκτός της επέκτασης του δικτύου διανομής με συνολικό μήκος νέων 

αγωγών, 6.634 m. και την αξιοποίηση 2 γεωτρήσεων με την εγκατάσταση 

αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης δυναμικότητας καθώς και την κατασκευή 

αγωγού μεταφοράς συνολικού μήκους 1.335 m προς το φρέαρ Φτελιάς εντός νέας 

δεξαμενής νερού χωρητικότητας 50m3. Επί πλέον, περιλαμβάνει την εγκατάσταση 

αντλιοστασίου και τον κατάλληλο αυτοματισμό λειτουργίας για το σύνολο του 

εξοπλισμού. Το έργο αυτό είναι προϋπολογισμού 970.000€ 

4.3.2 Εκτίμηση επιμέρους προσεγγιστικού προϋπολογισμού των 

προτεινόμενων μέτρων και δράσεων για το περιβάλλον. 

Δεν έχει εκτιμηθεί προϋπολογισμός 

 

4.4 Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα. 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου είναι η Δημοτική Επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για την ύδρευση 

και αποχέτευση στο νησί της Σκιάθου. Έργα συσχετιζόμενα είναι αυτά που 

προγραμματίζει η Δ.Ε.Υ.Α. για την κάλυψη των αναγκών του νησιού σε νερό. Επειδή 

το δίκτυο διανομής νερού, είναι περιορισμένο στο νησί και εκτείνεται στην πόλη της 

Σκιάθου και σε τμήματα Περιφερειακά αυτής, ταυτόχρονα λαμβάνουν χώρα και άλλα 

έργα σε περιοχές που δεν καλύπτονται από το δίκτυο διανομής της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου 

και είναι αποκλειστικά ιδιωτικά. Αυτά τα έργα είναι επίσης έργα χρήσης νερού και 

αφορούν υδροληψίες από υπόγεια ύδατα μέσω γεωτρήσεων και πιθανόν από φρέατα 

(πηγάδια). Για τα έργα αυτά δεν είναι δυνατόν να υπάρχει γνώση για το πόσα είναι και 

που γίνονται.  
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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 Σκιάθου. Ο Δήμος 

Σκιάθου περιλαμβάνει έναν οριοθετημένο οικισμό, την πόλη της Σκιάθου ο οποίος 

αποτελεί και την περιοχή στην οποία υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο διανομής νερού.  

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι ημιορεινή με υψόμετρα που φτάνουν μέχρι τα 188μ. 

υψόμετρο. Δυτικά της πόλης υπάρχει και η κορυφή Πλαγιά με υψόμετρο τα 330m. Η 

βλάστηση είναι έντονη, χαρακτηριστική των Β. Σποράδων και της Σκιάθου τόσο ως 

προς την πυκνότητα και τόσο ως προς την σύνθεση.  

Οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής κοντά στον οικισμό, είναι πρωτίστως αγροτικές 

καλλιεργούμενες εκτάσεις ελαιοκαλλιέργειας, δασικές χαλεπίου πεύκης και αείφυλλων 

πλατύφυλλων. Επίσης υπάρχουν αρκετές εξοχικές κατοικίες και τουριστικές 

επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων.  

5.1.1 Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών 

σχεδίων. 

Ο Δήμος Σκιάθου περιλαμβάνει μόνο έναν θεσμοθετημένο οικισμό ο οποίος είναι ο 

οικισμός της Σκιάθου (πόλη της Σκιάθου). Ο οικισμός της πόλης της Σκιάθου, αρχικά 

είχε εγκεκριμένο Πολεοδομικό σχέδιο με Διάταγμα του βασιλέα των ελλήνων το 1950 

(ΦΕΚ 149/Α/5-7-1950). Μετέπειτα υπήρξε Αναθεώρηση η οποία είναι σε ισχύ μέχρι και 

σήμερα με την Αριθ. ΕΠΑ 253 «Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

πόλης Σκιάθου» (ΦΕΚ 811/Δ/26-8-1987). Για τον οικισμό της Σκιάθου συντάχθηκε 

Πολεοδομική μελέτη Αναθεώρησης του Δήμου Σκιάθου που αποτελεί ενιαία 

Πολεοδομική ενότητα. Καθορίζονται δρόμοι, πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης, χώροι 

πρασίνου και κοινωφελείς χώροι.    

Σύμφωνα με αυτό στους οικοδομήσιμους χώρους που περιλαμβάνονται μέσα στα 

οικοδομικά τετράγωνα επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας και ειδικότερα: 

α. Κατοικίες. 

β. Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες. 

γ. Εμπορικά καταστήματα με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα. 

δ. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί. 

ε. Κτίρια εκπαίδευσης. 

στ. Εστιατόρια. 
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ζ. Αναψυκτήρια. 

η. Θρησκευτικοί χώροι 

θ. Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας. 

ι. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. 

ια. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 

ιβ. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης. 

ιγ. Πολιτιστικά κτίρια (κει εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις). 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης 

των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Α και Β όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως 

εξής: 

Οικισμός Θεσμικό πλαίσιο 

Αρτιότητα 

(Πρόσωπο 

Εμβαδόν) 

Μέγιστη 

επιτρεπ. 

Κάλυψη 

Μέγιστος 

επιτρεπόμενος 

σ.δ. 

Μέγιστο 

επιτρεπόμενο 

ύψος 

Σκιάθου 

Αναθεώρηση 

Ρυμοτομικού 

Σχεδίουμα 

ΦΕΚ 811/Δ/26-8-

1987  

Τομέας Α: 

Π=10μ. 

Ε=200 τ.μ. 

Τομέας 

Α: 80% 

 

Τομέας Α: 

1,4 

 

8.50 μ. 

10.00 μ. λόγω 

κλίσεως του 

εδάφους >15%. 

Στέγη: +1,5m. 

με έλεγχο ΕΠΑΕ 

Αναθεώρηση 

Ρυμοτομικού 

Σχεδίουμα 

ΦΕΚ 811/Δ/26-8-

1987  

 

Τομέας Β: 

Π=25μ. 

Ε=2000τ.μ. 

 

Τομέας 

Β: 

50% 

 

Τομέας Β: 

1,2 

 8.50 μ. 

10.00 μ. λόγω 

κλίσεως του 

εδάφους >15%. 

Στέγη: +1,5m. 

με έλεγχο ΕΠΑΕ 

 

Επίσης με την Απόφαση υπ’ αριθμ. 78617/3324/14-2-1986 (ΦΕΚ 58/Δ/14-2-1986), 

εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Σκιάθου του Δήμου Σκιάθου 

(Μαγνησίας).  

Το 2008 ξεκίνησε η διαδικασία σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου 

Σκιάθου, σύμφωνα με τον Ν. 2508/97 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και 

οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις». Η σύνταξη του Γ.Π.Σ. έγινε βάσει των 

προδιαγραφών της ΥΑ 9572/1845 (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) «Τεχνικές προδιαγραφές 

μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης 

Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών». 

Κατατέθηκε η Α’ Φάση, η Β’ φάση και η Β1 Φάση κατά την οποία και σταμάτησε η 

διαδικασία χωρίς να ολοκληρωθεί.  
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5.1.2 Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

του ν. 3937/2011 (Α’ 60). 

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), που ανήκει στο 

δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR 1430003 που αφορά το ‘’Κουκουναριές και 

ευρύτερη θαλάσσια περιοχή’’. 

Προσφάτως έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 Ζώνη ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με 

κωδικό GR 1430009 ‘’Νησίδες Απρόνησος, Άργκος, Μαραγκός, Ρέπι, 

Τσουγκριά, Τσουγκριάκι, και θαλάσσια περιοχή νήσων Σκιάθου και 

Σκοπέλου’’. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την θαλάσσια περιοχή  

Η έκταση που καταλαμβάνει η περιοχή είναι 20.479,4 εκτάρια. Το 98,98% της έκτασης 

είναι θαλάσσια περιοχή και περιλαμβάνει και το τμήμα της θαλάσσιας περιοχής γύρω 

από το νησί της Σκιάθου. 

5.1.3 Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις. 

Η Σκιάθος όπως και τα 3 νησιά των Β. Σποράδων, χαρακτηρίζονται από το μεγάλο 

ποσοστό φυτοκάλυψης του οποίου εκτός των καλλιεργειών, το μεγαλύτερο μέρος είναι 

δάσος. Κυρίαρχο είδος που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό των δασών, είναι 

η χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis). Εκτός της χαλεπίου πεύκης το υπόλοιπο 

συμπληρώνεται από αείφυλλα πλατύφυλλα.   

Σύμφωνα με το ΠΔ «περί κηρύξεως δασικών εκτάσεων Νήσου Σκιάθου ως αισθητικού 

Δάσους» (ΦΕΚ 248/Δ/20-7-1977), οι δασικές εκτάσεις της νήσου Σκιάθου περίπου 

3.000 εκταρίων ή 30.000 στρεμμάτων οι οποίες καλύπτονται κατά τα 2/3 από δάσος 

χαλεπίου πεύκης και κατά 1/3 από αείφυλλα πλατύφυλλα, συμπεριλαμβανομένου του 

δάσους των Κουκουναριών, κηρύχτηκαν ως Αισθητικό δάσος.  

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 Σκιάθο λειτουργούν: Υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (αεροδρόμιο), παιδικοί 

σταθμοί, ΚΑΠΗ, Σχολεία Β’ θμιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, Κέντρο Υγείας, 

Υπολιμεναρχείο, Αστυνομικό τμήμα, ΚΕΠ, Φορολογικό ΚΕΠ, Εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας λυμάτων, Δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης που καλύπτουν τον οικισμό 

της πόλης της Σκιάθου και τμήμα της περιοχής Κουκουναριών. 
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5.1.5 Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

Έχουν σχετικά πρόσφατα εκδοθεί γνωμοδοτήσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων 

Μαγνησίας και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, για την άδεια εκτέλεσης έργου 

αξιοποίησης υδατικών πόρων για την εκβάθυνση των γεωτρήσεων, στις θέσεις Αγ. 

Φανούριος και Πλατανιάς (Αγ. Παρασκευή). Οι γνωμοδοτήσεις παρατίθενται στο 

Κεφάλαιο 16.  

Με στοιχεία από την ΙΓ’ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων (σημερινή Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας), στο νησί μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί: 

 Η αρχαία πόλη της Σκιάθου που άκμασε την κλασική εποχή έως τους 

βυζαντινούς χρόνους και αποτελεί κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο και βρίσκεται 

στη θέση του σημερινού οικισμού. (κήρυξη Υ.Α. 3988/21.09.1965 

δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 644/Β/02.10.1965) 

 Η θέση «Κεφάλα» με τμήματα οχυρωματικού περιβόλου και κεραμική από τους 

γεωμετρικούς έως τους κλασικούς χρόνους. (κήρυξη Υ.Α. 

Α1/Φ13/24950/831/3.06.1983 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 412/Β/15.07.1983) 

 Η θέση «Κορακοφωλιά» με ίχνη αρχαίων εγκαταστάσεων. 

 Η θέση «Αναστασά – Πυργί» με το κάτω τμήμα ενός στρογγυλού πύργου 

κλασικών χρόνων (κήρυξη Υ.Α. 3988/21.09.1965 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 

644/Β/02.10.1965) 

 Η θέση «Πούντα» κοντά στον όρμο «Κουκουναριές» με τμήμα ενός στρογγυλού 

πύργου (κήρυξη Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/19585/695/13.04.1984 δημοσιευμένη 

στο ΦΕΚ 344/Β/30.05.1984) 

 Η θέση «Στροφυλιά» με επιφανειακές ενδείξεις οικισμού ή άλλης εγκατάστασης 

των ύστερο- ρωμαϊκών χρόνων. 

 Η θέση «Μανδράκι» με ίχνη εγκατάστασης των ύστερο-ρωμαϊκών χρόνων. 

 Η θέση «Άγιοι Ασώματοι» με ίχνη οικισμού ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. 

 Η θέση «Βασιλιάς» με συγκρότημα θερμών ή άλλου είδους κτιριακή 

εγκατάσταση, π.χ. έπαυλη που περιελάμβανε και θέρμες. 

 Ο όρμος «Κεχριάς» κοντά στη θέση «Ταρσανάς» με ίχνη κλασικής εποχής και 

ύστερο- ρωμαϊκών και παλαιό – χριστιανικών χρόνων. 

 Η θέση «Πούντα», έναντι της πόλης της Σκιάθου, με λείψανα οικισμού ή άλλης 

εγκατάστασης ύστερο- ρωμαϊκών και παλαιό – χριστιανικών χρόνων και ίχνη 

ενός κεραμικού κλειβάνου. 

 Η θέση «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στον Πύργο» και «Λουτράκι» με λείψανα 

ρωμαϊκών χρόνων. 

 Η θέση «Πετράλωνα» με ίχνη ρωμαϊκών χρόνων. 
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Μεσαίωνας 

Πολύ σημαντική θεωρείται η περιοχή του Κάστρου δηλαδή ο Παλαιός οικισμός της 

περιοχής του Κάστρου. Το πιο αξιόλογο διατηρητέο μνημείο του νησιού είναι το κάστρο 

της μεσαιωνικής πόλης, το λεγόμενο Παλαιόκαστρο. Χτισμένο στα μέσα του 14ου 

αιώνα, στα βόρεια του νησιού, πάνω σε βραχώδη και δύσβατη χερσόνησο, αποτελούσε 

φρούριο για την προστασία των κατοίκων από τις επιδρομές των πειρατών. Επισκέψιμα 

είναι τα ερείπια της μεσαιωνικής πόλης, μέρος της πύλης και του τείχους καθώς και το 

τουρκικό τέμενος και μεταγενέστερες εκκλησίες όπως ο Ναός του Αγίου Νικολάου, του 

2ου Χριστού και η Παλαιότερη Μητρόπολη. 

Σύμφωνα με την μελέτη αποκατάστασης-αναστήλωσης του Κάστρου Σκιάθου του 

2005, του κ. Αλεξίου Αλέξη αρχιτέκτονα καθηγητή Δρ ιστορίας αρχιτεκτονικής του 

ΕΜΠ και των συνεργατών του κ. Παπαγούτη Κώστα αρχιτέκτονα Μsc και κ. Αλεξίου 

Κώστα Τεχνολόγο μηχανικό αναφέρονται τα εξής:  

Η αρχαία πόλη της Σκιάθου που έζησε μέχρι το 14ο ή τις αρχές του 15ου αιώνα 

βρισκόταν στην ίδια θέση με τη σημερινή. Μετά το 1204 η Σκιάθος δόθηκε στους 

Ενετούς, Από αόριστες πληροφορίες στα μέσα του 14ου αιώνα οι κάτοικοι την 

εγκατέλειψαν, εξαιτίας των επιδρομών των πειρατών, και εγκαταστάθηκαν στο 

βορειότερο βράχο του νησιού πάνω στον οποίο είτε ήταν κτισμένο κάστρο από τους 

ενετούς, είτε κατασκευάστηκε με την έλευση των κατοίκων. Είναι γεγονός, πάντως, ότι 

το Κάστρο υπάρχει κατά τα τέλη του 15ου αιώνα . Με την ίδρυση του μεσαιωνικού 

οικισμού της Σκιάθου, του Κάστρου, η αρχαία πόλη ως συγκροτημένος οικισμός ε-

γκαταλείφθηκε μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα. Το 1829, μετά την απελευθέρωση, οι 

κάτοικοι εγκατέλειψαν το Κάστρο, και επανίδρυσαν το σημερινό οικισμό. 

Μεταβυζαντινή εποχή 

Η Σκιάθος έχει αξιόλογες εκκλησίες και μοναστήρια, τα περισσότερα από τα οποία είναι 

κηρυγμένα ως βυζαντινά μνημεία, καθώς και 42 γραφικά ξωκλήσια 

Το πιο γνωστό μοναστήρι και το μοναδικό σε λειτουργία σήμερα στο νησί είναι αυτό 

της Ευαγγελίστριας, το οποίο βρίσκεται βόρεια της πόλης της Σκιάθου και ιδρύθηκε το 

1704 από μοναχούς του Αγίου Όρους. Περιλαμβάνει τρία παρεκκλήσια, νεκροταφείο, 

65 κελιά με απλές στοές στην πρόσοψη, κοινή τράπεζα και πολλούς βοηθητικούς 

χώρους. Στο μικρό μουσείο της μονής υπάρχουν μεταβυζαντινές εικόνες, 

εκκλησιαστικά σκεύη, άμφια, όπλα, γυάλινα αντικείμενα και πορσελάνες. Διαθέτει 

επίσης σημαντική βιβλιοθήκη με χειρόγραφα. Το μοναστήρι αυτό έχει σημαντική 

ιστορική αξία διότι σε αυτό δόθηκε, το 1807, ο όρκος της Ελευθερίας από τους 
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Έλληνες Αγωνιστές που ξεκίνησαν τους αγώνες που θα οδηγούσαν στην Ελληνική 

Επανάσταση του 1821. 

Άλλο αξιόλογο μοναστήρι είναι αυτό της Παναγιάς Κουνίστρας που βρίσκεται στο 

δυτικό τμήμα του νησιού και πήρε το όνομά του από την εικόνα της Παναγίας που 

βρέθηκε στο σημείο της ανέγερσής του. Η εκκλησία της μονής χτίστηκε στα 1655 και 

είναι μονόκλιτη βασιλική με τρούλο. Έχει διώροφο εξωνάρθηκα, το εσωτερικό της είναι 

ζωγραφισμένο και η στέγη είναι κατασκευασμένη από κεραμίδια στον κυρίως ναό και 

από σχιστολιθικές πλάκες στον τρούλο. 

Αξιοσημείωτες είναι και οι εκκλησίες και οι τοιχογραφίες των μονών του Αη Γιάννη του 

Παρθένη και της Παναγιάς της Κεχριάς οι οποίες τοποθετούνται στο 16ο με 17ο αιώνα. 

Χαρακτηριστική είναι η εκκλησία της Αγ. Παρασκευής που εδρεύει στην ομώνυμη 

περιοχή σχεδόν όμορα του υπό μελέτη ξενοδοχείου της παρούσας μελέτης. Η πολύ 

όμορφη εκκλησία με την διαμόρφωση της πλατείας της, με τα μεγάλα πλατάνια και τα 

πετρόχτιστα παρτέραι προσδίδει πολύ ωραία αισθητική στην περιοχή της Αγ. 

Παρασκευής. 

Όσον αφορά τα Νεώτερα Μνημεία αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων 

και τεχνικών Έργων Θεσσαλίας υπάρχουν τα εξής χαρακτηρισμένα κτίσματα: 

1. Οικία Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, με Υ.Α. 12211/9-9-65 ΦΕΚ 618/β/17-9-65 

2. Οικία Ιωάννου Σεραφείμ, με Υ.Α. 3722/80710/10-01-83, ΦΕΚ 154/β/07-04-83 

3. Οικία Νίνας Παπατζανάκη, με Υ.Α. 3489/1773/04-01-84 ΦΕΚ 148/β/15-03-84 

4. Μύλος «Πόθου», με Υ.Α. 3493/71617/05-01-84, ΦΕΚ 148/β/15-03-84 

5. Μύλος «Επιφανειάδη», με Υ.Α. 28/282/22-01-86 ΦΕΚ 74/β/28-02-86 

6. Οικία «Απ. & Νικ. Κυριακούλη», με Υ.Α. 3149/7525/03-01-9, ΦΕΚ 110/β/28-02-91 

7. Δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι με Υ.Α. 2974/63497/170383 ΦΕΚ 237/β/29-04-83 
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5.2 Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του 

έργου. 

Σε ισχύ, τοπικών χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων στην περιοχή του έργου 

είναι: 

1. το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Σκιάθου του Δήμου Σκιάθου 

(Μαγνησίας) με την Απόφαση υπ’ αριθμ. 78617/3324/14-2-1986 (ΦΕΚ 

58/Δ/14-2-1986), και  

2. Αναθεώρηση με την Αριθ. ΕΠΑ 253 «Αναθεώρηση του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σκιάθου» (ΦΕΚ 811/Δ/26-8-1987), του αρχικού 

εγκεκριμένου Πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού της Σκιάθου, με Διάταγμα 

του βασιλέα των Ελλήνων το 1950 (ΦΕΚ 149/Α/5-7-1950). 

3. Έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης του δήμου Σκιάθου και τροποποίηση του 

εγκεκριμένου σχεδίου του ίδιου δήμου σε συνεχόμενη περιοχή (ΦΕΚ 920/Δ/22-

9-1987). 

4. Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής 

δραστηριότητας ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων 

οικισμών προ του 1923, καθώς και εκτός οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους στον 

νομό Μαγνησίας (ΦΕΚ 1038/Δ/13-12-2001). 

Από τα παραπάνω αυτό που αφορά τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων 

οικισμών του Δήμου Σκιάθου είναι το 4. Συγκεκριμένα οι γενικές κατευθύνσεις που 

ορίζονται αφορούν τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενου εμβαδού καθορισμού Π.Ε.Ρ.Π.Ο. 

για την εξυπηρέτηση χρήσεως α’ κατοικίας (Άρθρο 1 παράγρ. Α) του Π.Δ. 

2332/6.03.1987 (ΦΕΚ 166/Δ/87) και δεύτερης κατοικίας του Π.Δ. της 16.8.1985 (ΦΕΚ 

416/Δ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α).  

Δεν υπάρχουν χρήσεις γης για τις εκτός ορίων του οικισμού της πόλης της Σκιάθου.  
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5.2.1 Προβλέψεις και κατευθύνσεις του Εθνικού, των Ειδικών και του 

οικείου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με την Έγκριση Αναθεώρησης του Περφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (Αριθμ. Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108 – ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/15-

11-2018) τα νησιά ανήκουν στην Ζώνη Τοπίου 2: Βόρειες Σποράδες. Περιλαμβάνει το 

νησιωτικό σύμπλεγμα των νήσων Σκοπέλου, Σκιάθου και Αλόννησου καθώς και τα 

μικρότερα νησιά. Χαρακτηρίζεται από κατάφυτο νησιωτικό τοπίο που περιλαμβάνει 

πλήθος από προστατευόμενες περιοχές, μικρούς παράκτιους υγροτόπους, 

παραδοσιακούς οικισμούς, ακτές κολύμβησης και αρχαιολογικούς χώρους. 

Περιλαμβάνει τα εξής Τοπία: 

- Αλόννησος: Τοπίο Εθνικής Αξίας. Η Αλόννησος, μαζί με τα ερημονήσια και τις 

βραχονησίδες του Θαλάσσιου Πάρκου φιλοξενεί τη Μεσογειακή φώκια και άλλα σπάνια 

και απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας. Η κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος 

είναι άριστη, με εναλλαγή κατάφυτων αμμωδών και απότομων βραχωδών ακτών. 

- Σκόπελος: Τοπίο Εθνικής Αξίας. Διαθέτει εντυπωσιακή ακτογραμμή, πλούσια 

βλάστηση και γραφικούς οικισμούς. 

- Σκιάθος: Τοπίο Εθνικής Αξίας. Διαθέτει αξιόλογες παραλίες, πλούσια βλάστηση, 

παραδοσιακά μονοπάτια, ιστορικά μνημεία και παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 

Επίσης στο άρθρο 9: Διάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, οι οικισμοί της 

Θεσσαλίας, σε αντιστοιχία με την κατάταξη των οικισμών σε επίπεδα από το ΓΠΧΣΑΑ, 

κατατάσσονται σε πέντε (5) επίπεδα. Η Σκιάθος ανήκει στο 3ο επίπεδο (Λοιπά κέντρα 

περιφερειακών ενοτήτων, αστικά κέντρα με πληθυσμό>10.000κατ. και άλλα σημαντικά 

κέντρα, ενώ η Σκόπελος και το Πατητήρι στο 4ο επίπεδο: Κέντρα ενδοπεριφερειακών 

αναπτυξιακών ενοτήτων. 

Για τα ύδατα το ΠΧΠΠΘ αναφέρεται πιο πολύ στην ηπειρωτική χώρα και στην μορφή 

που έχει η χρήση τους ως αρδευτική. Σημειώνουμε την αναφορά του στο Άρθρο 11 

(Βασικές προτεραιότητες για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς) όπου αναφέρει ότι: 

- Εφαρμογή των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού 

Διαμερίσματος Θεσσαλίας. 

- Εφαρμογή των μέτρων και κατευθύνσεων των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων 

Πλημμύρας, σε εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης 31822/1542/Ε103. 

και στο Άρθρο 15 (Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων λοιπής τεχνικής 

υποδομής) όπου αναφέρει ότι: 

3. Τεχνητές Λίμνες, Λιμνοδεξαμενές, Αρδευτικά Δίκτυα. Το υδατικό διαμέρισμα 

Θεσσαλίας είναι ελλειμματικό σε νερό, με αποτέλεσμα οι υδατικοί πόροι να υφίστανται 
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υπερεκμετάλλευση, σε βαθμό που μεγάλο μέρος του κάμπου κινδυνεύει να υποστεί 

σοβαρή, μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η κατάσταση αναμένεται να 

βελτιωθεί σημαντικά, αφού τα εκτελούμενα ή προγραμματισμένα σε μεσοπρόθεσμο 

ορίζοντα έργα, εξασφαλίζουν επάρκεια νερού κατά την περίοδο αιχμής. 

Για την αντιμετώπιση του ελλείμματος νερού που παρατηρείται στο Υδατικό Διαμέρισμα 

της Θεσσαλίας, προωθείται η υλοποίηση των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης των 

λεκανών απορροής ποταμών στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης νερού, της 

προστασίας των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, των περιοχών NATURA και της 

ορνιθοπανίδας, καθώς επίσης και της προστασίας των μνημείων της περιοχής, με την 

εκτέλεση ικανού αριθμού έργων μικρής κλίμακας που θα διασφαλίζουν την επάρκεια 

νερού. 

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 υπάρχει ο οριοθετημένος οικισμός της πόλης της Σκιάθου, με 

ενεργή την Πολεοδομική μελέτη του οικισμού. Η έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης 

είναι με Π.Δ. στο ΦΕΚ 920/Δ/22-9-1987.  

 το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Σκιάθου του Δήμου Σκιάθου 

(Μαγνησίας) με την Απόφαση υπ’ αριθμ. 78617/3324/14-2-1986 (ΦΕΚ 

58/Δ/14-2-1986), και  

 σε εξέλιξη, έχοντας παγώσει η διαδικασία βρίσκεται η σύνταξη του Γ.Π.Σ. 

Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Απόφασης 9572/1845 

περί Τεχνικών Προδιαγραφών Γ.Π.Σ. & ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000). Έχει 

παραδοθεί το Β1’ Στάδιο, του οποίου η έγκριση εκκρεμεί.  

5.2.3 Ειδικά σχέδια διαχείρισης (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, σχέδια διαχείρισης υδάτων 

κ.λπ.). 
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Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς  Ελλάδας (ΦΕΚ 1004/Β/24-04-2013). 

Για την Σκιάθο υπάρχει 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 1. 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 Σκιάθου διαθέτει δύο υπόγεια υδατικά συστήματα. Στο Βόρειο τμήμα του 

νησιού βρίσκεται το σύστημα της Βόρειας Σκιάθου (GR0700390) με έκταση περίπου 

24km2. Το υπόλοιπο τμήμα που αποτελεί το Νότιο τμήμα του νησιού βρίσκεται το 

σύστημα της Νότιας Σκιάθου (GR0700400) με έκταση περίπου 23km2.  

GR0700390 - Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Βόρειας Σκιάθου. 

Ορίζεται στο μικτό πετρογραφικό σύνολο του βόρειου ημίσεως του νησιού που 

περιλαμβάνει κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα και οφιόλιθους της ενότητας του 

Ηωελληνικού Τεκτονικού Καλύμματος, μάρμαρα του Τριαδικού - Ιουρασικού και 

ασβεστόλιθους του Ανώτερου Κρητιδικού. Όλα τα παραπάνω πετρώματα επικάθονται 

στο Παλαιοζωϊκό κρυσταλλικό υπόβαθρο της Σκιάθου που επιφανειακά εμφανίζεται στο 

νότιο τμήμα του νησιού (υπόγειο υδατικό σύστημα GR0700400). Η έκταση της 

περιοχής ορισμού του συστήματος είναι 24km2. 

Στα πετρώματα της περιοχής αναπτύσσονται επιμέρους υπόγειες υδροφορίες ως εξής: 
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 Καρστικές υδροφορίες, στα ανθρακικά πετρώματα της περιοχής με βάση: είτε 

τους υποκείμενους οφιόλιθους (περίπτωση κρητιδικών ασβεστόλιθων), είτε τα 

κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα του Παλαιοζωϊκού (περίπτωση μεσοζωϊκών 

μαρμάρων), είτε το επίπεδο της στάθμης της θάλασσας (παράκτιες ανθρακικές 

μάζες). Η τροφοδοσία τους εξασφαλίζεται από την απευθείας κατείσδυση του 

μετεωρικού νερού και η εκφόρτιση τους γίνεται κυρίως προς την θάλασσα και 

από κάποιες μικρές πηγές που αναβλύζουν κυρίως στην κεντρική περιοχή του 

συστήματος.  

 Κοκκώδεις υπόγειες υδροφορίες στα προσχωματικά υλικά της λεκάνης της 

Σκιάθου όπου και υπάρχουν υδροσημεία άντλησης του υπόγειου νερού.  

Υπερκείμενα στρώματα του συστήματος αποτελούν κατά περίπτωση: τα ανώτερα 

τμήματα των μαρμάρων και ασβεστόλιθων μέτριας ως υψηλής υδροπερατότητας, ή 

τεταρτογενή υλικά μέτριας υδροπερατότητας, ή οφιόλιθοι και μεταμορφωμένα 

πετρώματα μικρής υδροπερατότητας. 

Η μέση ετήσια τροφοδοσία του συστήματος υπολογίζεται της τάξης των 4x106m3, ενώ 

οι απολήψεις σε ετήσια βάση εκτιμήθηκαν σε 0,4x106m3. Συνεκτιμώντας όμως και τις 

σημαντικές εκφορτίσεις του συστήματος τόσο στις προσχώσεις, όσο και στη θάλασσα 

σχεδόν περιμετρικά της έκτασης ανάπτυξης του, 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 καταγράφονται περιορισμένες γεωργικές 

χρήσεις, ενώ υπάρχουν και εκτάσεις με φυσική βλάστηση. 

Στην περιοχή λειτουργεί η ΕΕΛ της Σκιάθου, που εξυπηρετεί 12.600 κατοίκους. 

Το σύστημα αντλείται από μικρό σχετικά αριθμό υδροληπτικών έργων, τα περισσότερα 

των οποίων στην κοκκώδη υδροφορία του κάμπου της Σκιάθου, ενώ κάποιες 

γεωτρήσεις έχουν κατασκευασθεί και στα καρστικά πετρώματα. 

Σύμφωνα με παλαιά διαθέσιμα στοιχεία χημικών αναλύσεων (1974) μίας γεώτρησης, 

δύο πηγαδιών και μίας πηγής, η ποιοτική κατάσταση του νερού του συστήματος ήταν 

γενικά καλή αν και είχε καταγραφεί υφαλμύρωση πλησίον στης πόλεως της Σκιάθου 

εξαιτίας της άμεσης επικοινωνίας των καρστικών υδροφορέων του συστήματος με τη 

θάλασσα. Γενικά εκτιμάται ραγδαία ποιοτική υποβάθμιση του υπόψη συστήματος σε 

περίπτωση αξιόλογων αντλήσεων. 
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GR0700400 - Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Νότιας Σκιάθου. 

Ορίζεται στα πετρώματα του Παλαιοζωϊκού κρυσταλλικού υποβάθρο της Σκιάθου που 

σχηματίζουν ολόκληρο το νότιο τμήμα του νησιού, καθώς και στις μικρές παράκτιες 

πεδινές εκτάσεις Τρούλου, Ασέληνου και Πλατανιά. Η έκταση της περιοχής ορισμού του 

συστήματος είναι 23km2. 

Τα πετρώματα της περιοχής αποτελούν ένα σύνολο γνεύσιων, σχιστόλιθων και 

αμφιβολιτών, που χαρακτηρίζονται από έντονη τεκτονική καταπόνηση και διάρρηξη και 

αναπτύσσουν δίκτυο ασυνεχειών και ρωγμώσεων. 

Η αναπτυσσόμενη στο σύστημα υδροφορία είναι κυρίως ρωγματικής μορφής, μικρής 

γενικά δυναμικότητας, ενώ μικρές κοκκώδεις υδροφορίες αναπτύσσονται και στις τρεις 

πεδινές εκτάσεις της περιοχής. Η τροφοδοσία εξασφαλίζεται από την απευθείας 

κατείσδυση του μετεωρικού νερού και η εκφόρτιση γίνεται προς την θάλασσα. 

Υπερκείμενα στρώματα του συστήματος αποτελούν τα ανώτερα τμήματα των 

γνεύσιοσχιστόλιθων μέτριας υδροπερατότητας. 

Η μέση ετήσια τροφοδοσία του συστήματος υπολογίζεται της τάξης των 1,5x106m3, 

ενώ οι απολήψεις σε ετήσια βάση εκτιμήθηκαν σε 0,4x106m3.  

Το υπερετήσιο ισοζύγιο του συστήματος προκύπτει πλεονασματικό. Θεωρούμε όμως ότι 

η άμεση επικοινωνία του με την θάλασσα το χαρακτηρίζει ευαίσθητο και επιδεκτικό σε 

ταχεία ποιοτική υποβάθμιση σε περίπτωση υπέρμετρης αύξησης των αντλήσεων. 

Οι χρήσεις γης στην περιοχή είναι αγροτικές και οικιστικές με μόνιμη και παραθεριστική 

κατοικία και τουρισμό. Επίσης λειτουργεί μία μονάδα παραγωγής έτοιμου 

σκυροδέματος, ενώ υπάρχουν και εκτάσεις με φυσική βλάστηση. 

Επίσης, στην περιοχή του συστήματος λειτουργεί ο ΧΥΤΑ Σκιάθου, που καταλαμβάνει 

έκταση 20.000m2, όπου αποθέτονται ετήσια 8.800 τόνοι απορριμμάτων. Ο ΧΥΤΑ είναι 

εξοπλισμένος με σύστημα συλλογής και βιολογικής επεξεργασίας των στραγγισμάτων. 

Το σύστημα αντλείται από μικρό σχετικά αριθμό υδροληπτικών έργων, τα περισσότερα 

των οποίων στις μικρές πεδινές εκτάσεις της περιοχής. 

Σύμφωνα με παλαιά διαθέσιμα στοιχεία χημικών αναλύσεων (1974) μίας γεώτρησης 

και δύο πηγαδιών, η ποιοτική κατάσταση του νερού του συστήματος ήταν γενικά καλή. 
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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. Επίσης για την 

Σκιάθου τα δύο Υπόγεια Υδατικά Συστήματα GR0700400 - Υπόγειο Υδατικό Σύστημα 

Νότιας Σκιάθου και GR0700390 - Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Βόρειας Σκιάθου, έγιναν 

ένα το EL0700380 Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Σκιάθου της ΛΑΠ EL0735.  

Το ΥΥΣ Σκιάθου προέκυψε από τη συγχώνευση δύο επιμέρους ΥΥΣ που είχαν διακριθεί 

στο νησί με βάση το 1ο ΣΔ. Είναι τα ΥΥΣ Βόρειας Σκιάθου καρστικής υδροφορίας και 

Νότιας Σκιάθου ρωγματικής κατ΄επικράτηση υδροφορίας, που είχαν κωδικούς 

GR0700390 και GR0700400 αντίστοιχα, τα οποία στα πλαίσια της παρούσας 1ης 

Αναθεώρησης του ΣΔ, συναποτελούν πλέον το ΥΥΣ EL0700380 (Σκιάθου). 

Η συγχώνευση των δύο αρχικών ΥΥΣ θεωρήθηκε επιβεβλημένη για λόγους 

ομοιόμορφης παρουσίασης και καλύτερης δυνατής εφαρμογής των μέτρων, αφού δεν 

παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις τόσο στις πιέσεις που δέχονται, όσο και στην 

κατάσταση που παρουσιάζουν.  

Το αρχικό ΥΥΣ Βόρειας Σκιάθου είναι αποκλειστικά καρστικής υδροφορίας και 

αναπτύσσεται στα ανθρακικά πετρώματα που σχηματίζουν την περιοχή και επικάθονται 

τεκτονικά στο Παλαιοζωϊκό κρυσταλλικό υπόβαθρο της Σκιάθου, το οποίο επιφανειακά 

εμφανίζεται στο νότιο τμήμα του νησιού. Το αρχικό ΥΥΣ Νότιας Σκιάθου είναι 

ρωγματικής κατ΄επικράτηση υδροφορίας στο γεωλογικό υπόβαθρο της Σκιάθου και 

κοκκώδους υδροφορίας στα επικείμενα κατά θέσεις προσχωματικά υλικά. Αν και η 

γεωλογική δομή διαφέρει στα δύο τμήματα του νησιού, ο κύριος υδροφορέας του 

συστήματος είναι το κάρστ, αφού όλες οι άλλες υδροφορίες είναι πρακτικά αμελητέας 

δυναμικότητας. Δεδομένου δε ότι οι πιέσεις ουσιαστικά δεν διαφοροποιούνται στην 

έκταση του νησιού, κρίναμε σκόπιμη τη συγχώνευση των δύο αρχικών ΥΥΣ για την 

καλύτερη δυνατή εφαρμογή μέτρων προστασίας του βασικού υδάτινου πόρου του ΥΥΣ 

που είναι το καρστικό νερό.  

Στο ΥΥΣ Σκιάθου έχουν ενταχθεί λόγω ανάλογης γεωλογικής δομής και όλα τα μικρά 

νησάκια που βρίσκονται περιμετρικά κοντά στις ακτές της και δεν είχαν χαρακτηριστεί 

κατά το 1ο ΣΔ. Αυτά είναι τα νησάκια Ασπρόνησος, Μυρμηγκονήσια, Αργκός, Ρέπι, 

Μαραγκός, Τσουγκριά, Τσουγκριάκι, Τουρανές, Μαρίνες και Καστρονήσια.  

Με βάση το 1ο ΣΔ και τα δύο αρχικά ΥΥΣ που συγχωνεύθηκαν είχαν ταξινομηθεί σε 

ΚΑΛΗ ποιοτική (χημική) κατάσταση. 
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Στο υπόγειο υδατικό σύστημα Σκιάθου δεν υπάρχουν σημεία του δικτύου 

παρακολούθησης των υπογείων υδάτων με δεδομένα χημικών αναλύσεων. Για το λόγο 

αυτό έγινε επαναξιολόγηση των υδροσημείων που είχαν αξιολογηθεί για τα δύο αρχικά 

ΥΥΣ κατά τη σύνταξη του 1ου ΣΔ και διαθέτουν δεδομένα χημικών αναλύσεων.  

Οι θέσεις των σημείων που συνεκτιμήθηκαν δίδεται στο χάρτη της Εικόνας 7-105 με 

χρωματική απεικόνιση όπως προηγούμενα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 2. Σημεία παρακολούθησης χημικής κατάστασης του ενιαίου ΥΥΣ EL0700380 
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Υπολογισμός μέσης τιμής συγκέντρωσης ανά θέση  

Στον Πίνακα 7 που ακολουθεί, δίδονται οι μέσες τιμές των χημικών παραμέτρων των 

υδροσημείων του συστήματος, οι οποίες σημειώνονται με χρώματα όπως προηγούμενα, 

ανάλογα με την υπέρβαση ή όχι των ΑΑΤ και του 75% των ΑΑΤ. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ 

pH EC Cl SO4 NO3 NO2 NH4 Mg Cr Ni Pb Cd Al As Hg 
ΣΗΜΕΙΟΥ 

   μS/cm mg/l μg/l 

 ΣΚΙ-1  7,7  2360  592,3  89,2  17,9    130,8        

 ΣΚΙ-2  7,7  1400  274,4  58  34,5    122,5        

 ΣΚΙ-3  7,7  950  135,4  34,1  3,3    38,8        

 ΣΚΙ-4  7,7  529  55,5  13,1  3,3    60,5        

 ΣΚΙ-5  7,6  460  93,7  13,5  3,9    31        

 ΣΚΙ-6  7,7  661  114,4  14,4  2,6    33,6        

 ΣΚΙ-7  7,7  460  100,7  26,3  3,3    6,9        

Α.Α.Τ.  6,5-

9,5 
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Πίνακας 7. Μέση τιμή συγκέντρωσης ανά παράμετρο και θέση υδροσημείου που είχαν 
αξιολογηθεί στην έκταση του νέου ενιαίου ΥΥΣ EL0700380 κατά οτ 1ο ΣΔ. 

 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 7 προκύπτουν υπερβάσεις των ΑΑΤ στα χλωριόντα και το 

μαγνήσιο σε δύο υδροσημεία, ενώ σε ένα ακόμα καταγράφηκε υπέρβαση της ΑΑΤ στο 

μαγνήσιο. Τα υπόλοιπα υδροσημεία βρέθηκαν σε ΚΑΛΗ κατάσταση.  

Ανάλυση πιέσεων  

Οι χρήσεις γης στην περιοχή είναι αγροτικές (κτηνοτροφία) και οικιστικές με μόνιμη και 

παραθεριστική κατοικία και τουρισμό. Επίσης καταγράφονται περιορισμένες γεωργικές 

χρήσεις, ενώ υπάρχουν και εκτάσεις με φυσική βλάστηση. Στην περιοχή λειτουργεί 

ΕΕΛ και ο ΧΥΤΑ Σκιάθου που είναι εξοπλισμένος με σύστημα συλλογής και βιολογικής 

επεξεργασίας των στραγγισμάτων. Το σύστημα αντλείται από μικρό σχετικά αριθμό 

υδροληπτικών έργων, τα περισσότερα των οποίων στην κοκκώδη υδροφορία του 

κάμπου της Σκιάθου, ενώ κάποιες γεωτρήσεις έχουν κατασκευασθεί και στα καρστικά 

πετρώματα.  

Συσχέτιση ΥΥΣ με επιφανειακά ύδατα και χερσαία οικοσυστήματα  

Το ΥΥΣ Σκιάθου δεν συνδέεται με επιφανειακά ύδατα. Συνδέεται όμως στο νότιο τμήμα 

του, με τον οικότοπο ‘‘ΣΚΙΑΘΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ’’ 

GR1430003 (ονομασία και κωδικός σύμφωνα με το Πρόγραμμα Φύση 2000).  

Διάγνωση – αξιολόγηση τάσεων ρύπανσης  

Δεν είναι δυνατή η διάγνωση τάσεων ρύπανσης με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. 
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Αξιολόγηση παρουσίαση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ  

Η ΚΑΚΗ κατάσταση των υδροσημείων ΣΚΙ-1 και ΣΚΙ-2 υποδεικνύει συνθήκες 

υφαλμύρινσης, αντίθετα η αυξημένη συγκέντρωση μαγνησίου του σημείου ΣΚΙ-4 

υποδεικνύει περισσότερο προέλευση από φυσικό υπόβαθρο, παρά επηρεασμός από 

ρυπαντικούς παράγοντες.  

Η υφαλμύρινση του συστήματος εκτιμάται ότι θα είναι μικρής έκτασης και εντοπίζεται 

στον κάμπο της Σκιάθου και στα καρστικά ανθρακικά πετρώματα που τον περιβάλλουν, 

τα οποία είναι έντονα κερματισμένα και βρίσκονται σε απευθείας επικοινωνία με τη 

θάλασσα. Έχει αρχικά φυσικά αίτια αλλά εντείνεται από τις ανθρωπογενείς επιδράσεις 

(αντλήσεις).  

Η υφαλμύρινση είναι εντοπισμένη τοπικά και εκτιμούμε ότι δεν χαρακτηρίζει τη 

συνολική κατάσταση του συστήματος. Βέβαια το σύστημα παρουσιάζει αυξημένη 

τρωτότητα σε υφαλμύρινση ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του νησιού, αλλά πιο 

λεπτομερής προσέγγιση δεν είναι δυνατή ελλείψει μετρητικών δεδομένων. Δεν 

εντοπίζονται άλλα προβλήματα ποιότητας στο νερό του συστήματος.  

Η ποιοτική (χημική) κατάσταση του συστήματος χαρακτηρίστηκε συνολικά ΚΑΛΗ. 
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Στον χάρτη που ακολουθεί δίδεται ο χάρτης ποιοτικής (χημικής) κατάστασης του ΥΥΣ, 

στον οποίο το πολύγωνο του συστήματος έχει χρωματιστεί με πράσινο χρώμα. Στο 

χάρτη δείχνονται και τα υδροσημεία που αξιολογήθηκαν, με χρωματική απεικόνιση 

όπως προηγούμενα, ανάλογα με την υπέρβαση ή όχι που καταγράφεται σε κάθε ένα σε 

σχέση με τις ΑΑΤ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 3. Ποιοτική (χημική) κατάσταση του νέου ενιαίου EL0700380 
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Ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ 

Σύμφωνα με το 1ο ΣΔ τα δύο αρχικά ΥΥΣ που συναποτέλεσαν το νέο ενιαίο ΥΥΣ 

Σκιάθου είχαν ταξινομήθηκε σε ΚΑΛΗ ποσοτική κατάσταση.  

Προσδιορισμός καθεστώτος στάθμης – Εντοπισμός υπερετήσιων τάσεων  

Στα πλαίσια της παρούσας 1ης Αναθεώρησης του ΣΔ, δεν υπάρχουν υδροσημεία με 

μετρήσεις στάθμης στο νέο ενιαίο ΥΥΣ Σκιάθου. Δεν είναι επομένως δυνατή και η 

εκτίμηση των τάσεων της στάθμης.  

Απολήψεις – Στοιχεία υδατικού ισοζυγίου  

Η τροφοδοσία του συστήματος εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 5,5x106m3, ενώ οι 

απολήψεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παραδοτέου των Πιέσεων, εκτιμώνται σε 

0,9x106 m3, ενώ υπάρχουν και αξιόλογες εκφορτίσεις του συστήματος κυρίως στο 

βόρειο τμήμα του προς τη θάλασσα.  

Αξιολόγηση – Παρουσίαση της ποσοτικής κατάστασης του ΥΥΣ  

Το σύνολο των απολήψεων που γίνονται σε υπερετήσια βάση από το σύστημα 

υπολείπεται της αντίστοιχης τροφοδοσίας του. Η συνεκτίμηση και ενός όγκου λόγω 

των φυσικών εκφορτίσεων εκτιμούμε ότι δεν μεταβάλλει το συνολικό ισοζύγιο. Το 

ισοζύγιο του συστήματος προκύπτει πλεονασματικό.  

Η ποσοτική κατάσταση του συστήματος χαρακτηρίστηκε ΚΑΛΗ.  
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Η χημική και ποσοτική κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή, με αυξημένη τιμή στοιχείου 

Ανθρωπογενούς επίδρασης το Cl με κύριες αιτίες την Γεωργία και την Αστικοποίηση. Η 

δε θαλάσσια διείσδυση χαρακτηρίζεται ότι υφίσταται τοπικά. 

Οι σημειακές πηγές ρύπανσης που παράγουν συμβατικούς ρύπους (BOD, N, P) από:   

 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 

 Εκβολή δικτύου αποχέτευσης σε φυσικό αποδέκτη 

 Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 

 Βιομηχανικές μονάδες 

 Κτηνοτροφικές μονάδες 

 Υδατοκαλλιέργειες-Ιχθυοκαλλιέργειες 

 Διαρροές από ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ 

 

Από τις ανωτέρω επιμέρους πηγές ρύπανσης προκύπτουν οι τελικές ετήσιες ποσότητες 

ρυπαντικών φορτίων BOD, N και P που παράγονται στην περιοχή μελέτης. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα συνολικά ετήσια φορτία BOD, N και P που 

παράγονται στην Λεκάνη Απορροής Σποράδων (EL0735).  

 

 

Πίνακας 8. Συνολικά ετήσια φορτία BOD, N και P που παράγονται από σημειακές πηγές 
ρύπανσης στη ΛΑΠ Σποράδων (EL35) 
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Χάρτης 4. Τελική ετήσια επιφανειακή ποσότητα ρύπων BOD (Kg/έτος) στις υπολεκάνες των 
επιφανειακών ΥΣ από σημειακές πηγές ρύπανσης για τη ΛΑΠ Σποράδων (EL0735) 

Χάρτης 5. Τελική ετήσια επιφανειακή ποσότητα ρύπων TP (Kg/έτος) στις υπολεκάνες των 

επιφανειακών ΥΣ από σημειακές πηγές ρύπανσης για τη ΛΑΠ Σποράδων (EL0735) 
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Χάρτης 6. Τελική ετήσια επιφανειακή ποσότητα ρύπων TN (Kg/έτος) στις υπολεκάνες των 
επιφανειακών ΥΣ από σημειακές πηγές ρύπανσης για τη ΛΑΠ Σποράδων (EL0735) 
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Οι διάχυτες πηγές ρύπανσης παράγουν συμβατικούς ρύπους (BOD, N, P) από:   

 Γεωργικές δραστηριότητες 

 Αστικά λύματα που δεν καταλήγουν σε ΕΕΛ 

 Κτηνοτροφία (ποιμενική και σταβλισμένη) 

 Επιβάρυνση των υδάτων από άλλες πηγές  

Από τις ανωτέρω επιμέρους πηγές ρύπανσης προκύπτουν οι τελικές ετήσιες ποσότητες 

επιφανειακών ρυπαντικών φορτίων BOD, N και P που παράγονται στην περιοχή 

μελέτης. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα συνολικά ετήσια φορτία BOD, N και 

P που παράγονται στην Λεκάνη Απορροής Σποράδων από διάχυτες πηγές ρύπανσης 

(EL0735).  

Πίνακας 9. Συνολικά ετήσια φορτία BOD, N και P που παράγονται από διάχυτες πηγές ρύπανσης 

στη ΛΑΠ Σποράδων (EL35). 

Χάρτης 7. Τελική ετήσια επιφανειακή ποσότητα ρύπων BOD (Kg/έτος) στις υπολεκάνες των 
επιφανειακών ΥΣ από διάχυτες πηγές ρύπανσης για τη ΛΑΠ Σποράδων (EL0735). 
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Χάρτης 8. Τελική ετήσια επιφανειακή ποσότητα ρύπων TP (Kg/έτος) στις υπολεκάνες των 
επιφανειακών ΥΣ από διάχυτες πηγές ρύπανσης για τη ΛΑΠ Σποράδων (EL0735). 
 

Χάρτης 9. Τελική ετήσια επιφανειακή ποσότητα ρύπων TN (Kg/έτος) στις υπολεκάνες των 
επιφανειακών ΥΣ από διάχυτες πηγές ρύπανσης για τη ΛΑΠ Σποράδων (EL0735). 
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Απολήψεις ύδατος από υπόγεια υδατικά συστήματα 

Κωδικός ΥΣ 
Τροφοδοσία 
(106 m3/έτος) 

ΥΔΡΕΥΣΗ (106 

m3/έτος) 
ΑΡΔΕΥΣΗ 

(106 m3/έτος) 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

(106 m3/έτος) 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
(106 m3/έτος) 

Συνολικές 
απολήψεις 

EL0700380 5,5 0,79 0,07 0,03 0,00 0,89 

EL0700390 1,4 083 0,07 0,04 0,00 0,94 

EL0700400 2,7 0,09 0,00 0,04 0,00 0,14 

EL0700410 5,5 0,05 0,00 0,02 0,00 0,07 

Πίνακας 10. Ετήσια Απόληψη για κάθε υπόγειο υδατικό σύστημα των Β. Σποράδων. 

 

Εκτίμηση επιπτώσεων στα επιφανειακά υδατικά συστήματα 

Πίνακας 11. Εκτίμηση κινδύνου μη επίτευξης στόχων επιφανειακών υδατικών συστημάτων της 
ΛΑΠ Σποράδων (EL35). NR=not at risk, όχι σε κίνδυνο. 

 

Εκτίμηση επιπτώσεων στα υπόγεια υδατικά συστήματα 

ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑ ΥΥΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

(ΧΗΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

EL0700380 Σκιάθου ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

EL0700390 Σκοπέλου  ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

EL0700400 Αλοννήσου ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

EL0700410 Συμπλέγματος νήσων Κυρά Παναγιά και Γιούρα ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

Πίνακας 12. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και κατάστασή τους 
σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης. 

 

 

Ανάγκες και απολήψεις νερού ύδρευσης (Π% Ανάλυση Ανθρωπογενών 

πιέσεων στα Επιφανειακά ΥΥΣ) 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία των υδρευτικών αναγκών του 

πληθυσμού των μόνιμων κατοίκων, των διαμενόντων σε εξοχικές και δευτρερεύουσες 

κατοικίες και των τουριστών (σε ξενοδοχειακές μονάδες και campings) ανά Δημοτική 

Ενότητα της λεκάνης απορροής του Σποράδων (EL35). Βάσει της εκτίμησης εξέλιξης 

του πληθυσμού, υπολογίζεται ότι οι συνολικές ετήσιες υδρευτικές ανάγκες εντός ΛΑΠ 

ανέρχονται σε περίπου 1,9 εκ.μ3 για το 2015 και σε περίπου 2,0 εκ.μ3 για το 2021. 
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Πίνακας 13. Ανάγκες ύδρευσης ανά Δημοτική Ενότητα της ΛΑΠ Σποράδων (EL35). 

Απολήψεις για κάλυψη υδρευτικών αναγκών 

Για τον υπολογισμό των ποσοτήτων νερού απόληψης για ύδρευση χρησιμοποιήθηκε η 

ακόλουθη σχέση: 

Απόληψη = Ανάγκη*(1-έλλειμμα)/(1-απώλειες) 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τελικές ετήσιες ποσότητες για ύδρευση για τη 

Λεκάνη Απορροής Σποράδων (EL35) ανά Δημοτική Ενότητα. 

Πίνακας 14. Απολήψεις νερού για ύδρευση ανά Δημοτική Ενότητα της ΛΑΠ Σποράδων (EL35). 

 

Ανάγκες και απολήψεις νερού άρδευσης 

Όπως αναμενότανε οι ανάγκες απολήψεων για νερό άρδευσης είναι εξαιρετικά 

περιορισμένες στις Β. Σποράδες. Δεν υπάρχουν αρδευτικές εκτάσεις και οι καλλιέργειες 

είναι ξηρικές, με εξαίρεση λίγες εκτάσεις κηπευτικών. 

Πίνακας 15. Απολήψεις νερού για άρδευση και αντίστοιχες αρδευόμενες εκτάσεις ανά Δημοτική 
Ενότητα της ΛΑΠ Σποράδων (EL35). 
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Ανάγκες και απολήψεις νερού κτηνοτροφίας. 

Επίσης σχετικά περιορισμένες οι ανάγκες απολήψεων για νερό κτηνοτροφίας στις Β. 

Σποράδες 

Πίνακας 16. Απολήψεις νερού ύδρευσης κτηνοτροφίας ανά Δημοτική Ενότητα της ΛΑΠ 

Σποράδων (EL35).  

 

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 συνταχθεί και εγκριθεί από το 

Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης διαχείρισης Αστικών 

Στερών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).  

Βασικές κατευθύνσεις του ΤΣΔΑ Δήμου Σκιάθου 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), την δημιουργία ενός κεντρικού Πράσινου 

Σημείου, την λειτουργία Μονάδας Ανάκτησης Βιοαποβλήτων και την λειτουργία κινητής 

Μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 

 

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 Σκιάθου, δεν υπάρχουν Οργανωμένοι υποδοχείς 

δραστηριοτήτων.  
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6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1 Αναλυτική περιγραφή του έργου 

(Σε περίπτωση έργου υδροληψίας από υδατόρεμα ή από πηγή, περιγράφεται η διάταξη 

απόδοσης της οικολογικής παροχής, με τεκμηρίωση της δυνατότητάς της να αποδώσει 

αυτή, ή τεκμηριώνεται ότι δεν απαιτείται ειδική διάταξη.) 
 

Η παρούσα ΜΠΕ αφορά το έργο άδεια χρήσης νερού, υδρογεωτρήσεων και φρέατος 

για την ύδρευση της πόλης της Σκιάθου. Συγκεκριμένα άδεια χρήσης νερού, του 

φρέατος Φτελιάς, των γεωτρήσεων Αγ. Αντωνίου, Αγ. Φανουρίου, Αγ. Παρασκευής, 

Μεγάλης Άμμου 1, Μεγάλης Άμμου 2 και Μεγάλης Άμμου (Αυστριακός) σε θέσεις του 

Δήμου Σκιάθου. 

Επίσης εκτός του βασικού έργου της άδειας χρήσης του νερού, εξετάζονται και συνοδά 

έργα που αφορούν την συλλογή αποθήκευση και διανομή του νερού και αναφέρονται 

σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής καθώς και σε δεξαμενές.  

Τα συνοδά έργα είναι τα εξής : 

 Δίκτυο διανομής (ύδρευσης) πόλης Σκιάθου (εντός και εκτός σχεδίου πόλεως 

Σκιάθου). 

 Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου 

(δεξαμενή συλλογής). 

 Δίκτυο σύνδεσης φρέατος Φτελιάς  

 Δίκτυο σύνδεσης Γεώτρησης Αγ. Αντωνίου, με Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας 

δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου (δεξαμενή συλλογής) 

 Δίκτυο σύνδεσης γεωτρήσεων Μεγάλης Άμμου 1, Μεγάλης Άμμου 2 και 

Μεγάλης Άμμου (Αυστριακός) με Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου 

ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου (δεξαμενή συλλογής) 

 Δίκτυο πηγή Προφήτη Ηλία 

Στην παρούσα φάση, η υδροληψία γίνεται από το φρέαρ της Φτελιάς, την γεώτρηση 

του Αγ. Αντωνίου και την γεώτρηση του Αγ. Φανουρίου. Έχει εγκριθεί η 

χρηματοδότηση και άμεσα θα κατασκευαστεί δίκτυο σύνδεσης των γεωτρήσεων της 

Μεγάλης Άμμου, δηλαδή της γεώτρησης Μεγάλη Άμμος 1, Μεγάλη άμμος 2 και Μεγάλη 

Άμμος (Αυστριακός). 
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Η δυναμικότητά (μέγιστες απολήψιμες ποσότητες ωριαίες και ετήσιες) αποτυπώνεται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

Ποσότητα 
νερού 

m3/έτος 

Ποσότητα 
νερού 

m3/ώρα 

Φτελιά (φρέαρ) 370.000 90 

Αγ. Αντώνιος 
350.000 

(51.000)* 
40 

Αγ. Φανούριος 42.000 12 

Αγ. Παρασκευή 48.000 50 

Μεγάλη Άμμος 1 47.000 50 

Μεγάλη Άμμος 2 45.000 45 

Μεγάλη Άμμος (Αυστριακός) 47.000 45 

Σύνολο 650.000  

Δίκτυο Προφ. Ηλία 7.300 2 

Πίνακας 17. Ποσότητες νερού προς απόληψη, των υδρογεωτρήσεων και του φρέατος.  

* Η γεώτρηση Αγ. Αντωνίου έχει άδεια χρήσης νερού για 345.000m3/έτος. Σύμφωνα 

με τον υπολογισμό απόληψης ύδατος από όλες τις πηγές υδροληψίας, αρκεί ποσότητα 

απόληψης νερού 51.000m3/έτος από την γεώτρηση του Αγ. Αντωνίου, για να 

συμπληρωθεί η συνολική απαιτούμενη ποσότητα. Η συγκεκριμένη ποσότητα κρίνεται 

ρεαλιστική και κοντά στην πραγματικότητα. 
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Τα ειδικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα της κάθε θέσης υδροληψίας 

αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες: 

ΟΝΟΜΑ : ΦΤ Ε Λ ΙΑ  (φ ρέ αρ )  

ΘΕΣΗ : Φτελιά Δήμου Σκιάθου 

Συντεταγμένες : X:454.751, Ψ:4.334.980, Ζ:20m. 

Βάθος : 25m. 

Διάμετρος : 2m. 

Παροχή (m3/ώρα)  90 

Παροχή (μηνιαία)   

Παροχή (m3/έτος)  370.000 

Ισχύς/μανομετρικό (kW/m.)  2X50kW +1X40kW /95m και 2Χ40kW /90m. 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ 24ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 
ΠΑΡΟΧΩΝ 

: 

Το φρέαρ έχει ανορυχθεί σε καρστικοποιημένους 

ασβεστόλιθους του Ανώτερου Κρητιδικού, με διάμετρο 1,60m. 

Η στάθμη του υδροφόρου μετρήθηκε στα 11,89m, δηλαδή 

βρίσκεται 7m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει 

συνολικό βάθος περίπου 16 μ, δηλαδή ο πυθμένας του είναι 

περίπου στη στάθμη θάλασσας. Τα νερά συγκεντρώνονται στο 

φρέαρ μέσω 3 (τριών) φυσικών στοών που δημιουργούνται 

εντός του ανάντη ασβεστολιθικού καρστικού πετρώματος και 

συγκεντρώνουν τα υπόγεια νερά προς το φρέαρ. Το φρέαρ 

βρίσκεται σε γήπεδο έκτασης εμβαδού 235m2. Το γήπεδο 

έχει πράξη χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Σκοπέλου 

καθώς και Πιστοποιητικό οριστικού και αμετάκλητου 

χαρακτήρα εκτάσεως. Εντός του γηπέδου υπάρχει οικίσκος 

διαστάσεων 2,8m.Χ2,3m. όπου εσωτερικά του βρίσκεται το 

φρέαρ. Ο οικίσκος φέρει στέγη με κεραμικά κεραμίδια. Πίσω 

από τον οικίσκο και ενωμένα με αυτόν, υπάρχει άλλος ένας 

μικρός οικίσκος διαστάσεων 2,1m.Χ1,5m. που 

χρησιμοποιείται για αποθήκη.    

Στο φρέαρ είναι εγκατεστημένες τρεις (3) αντλίες με παροχές 

110m3/h, 100m3/h και 70 m3/h, οι οποίες κατά τη θερινή 

περίοδο λειτουργούν χωρίς διακοπή εναλλάξ ή παράλληλα, 

εκτός από τις νυχτερινές ώρες που λειτουργεί η μία εκ των 

τριών. 
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ΟΝΟΜΑ : Α Γ .  Α ΝΤ ΩΝΙ ΟΣ  

ΘΕΣΗ : ‘’Τσακαλάρ’’, Κατσαρού, Αγ. Αντωνίου Δήμου Σκιάθου 

Συντεταγμένες : X:453.973, Ψ:4.334.860, Ζ:210m. 

Βάθος : 203m. 

Σωλήνωση : Διάμετρος 8’’, πάχους 6mm 

Παροχή (m3/ώρα)  40 

Παροχή (μηνιαία)   

Παροχή (m3/έτος)  345.000 

Ισχύς/μανομετρικό (kW/m.)  1Χ37kW /180m 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ 24ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 
ΠΑΡΟΧΩΝ 

: 

Για να διαπιστωθεί η ποσότητα και η ποιότητα του νερού 

έγινε τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας και πραγματοποιήθηκε 

άντληση συνολικά για 35 ώρες με εκμεταλεύσιυμη παροχή 
40m3ώρα.   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ  

: 

Τα πετρώματα που διατρήθηκαν από την επιφάνεια μέχρι και 

το βάθος των 250m., ήταν κυρίως αργιλικά ιζήματα 

αποτελούμενα από αργιλικούς σχιστόλιθους διαφόρων 

αποχρώσεων και σκληρότητας. Κατά την διεύρυνση των 

πετρωμάτων αυτών, συναντήθηκαν ρήγματα σε βάθος 72m., 
197m. και 237m. όπου και έχουμε την κύρια υδροφορία. 
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ΟΝΟΜΑ : Α γ .  ΦΑ ΝΟΥ Ρ Ι ΟΣ  

ΘΕΣΗ : Μεγάλη Άμμος Δήμου Σκιάθου 

Συντεταγμένες : X:454.989, Ψ:4.335.403, Ζ:95m. 

Βάθος τοποθέτησης αντλίας : 120m. 

Σωλήνωση : Διάμετρος 8’’, πάχους 4mm 

Παροχή (m3/ώρα)  12 

Παροχή (μηνιαία)   

Παροχή (m3/έτος)  42.000 

Ισχύς/μανομετρικό (kW/m.)  1Χ40kW /95m 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ 24ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ 

: 

Για να διαπιστωθεί η ποσότητα και η ποιότητα του νερού 

έγινε τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας 4’’ στο βάθος των 

120m. και εν συνεχεία στο βάθος των 140m.  ικανότητας 

παροχής 14m3/ώρα. Η άντληση πραγματοποιήθηκε κατά τον 
μήνα Ιούνιο 2014. 

Πραγματοποιήθηκαν αντλήσεις κατά βαθμίδες. Στην πρώτη 

βαθμίδα η παροχή ήταν 6m3/ώρα, στη δεύτερη βαθμίδα η 

παροχή ήταν 8m3/ώρα, ενώ έγινε και άντληση της γεώτρησης 

72 συνεχόμενες ώρες με παροχή 12m3/ώρα, με βάθος 
τοποθέτησης της αντλίας στα 120m. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ  

: 

Από την επιφάνεια του εδάφους, μέχρι το βάθος των 83m. το 

κύριο πέτρωμα που διατρήθηκε ήταν ο ισχυρά 

μεταμορφωμένος ασβεστόλιθος έως μάρμαρο (πρόκειται για 

το προανωκρητιδικό τεκτονικό κάλυμμα0, οι οποίες 

διακλάσεις του οποίου, ήταν πληρωμένες με χαλαζία. Το 

πέτρωμα αυτό εμφάνιζε πάρα πολύ μεγάλη σκληρότητα, 

κυρίως λόγο της ύπαρξης του χαλαζία και της ισχυρής 

μετμόρφωσης που υπέστη. Η υδροφορία μέχρι το βάθος 

αυτό, είναι πολύ μικρή και προέρχεται αποκλειστικά από μία 

μικρή ασυνέχεια που βρέθηκε στα 42m. Η παροχή που 

λήφθηκε από την ασυνέχεια αυτή είναι περίπου 2-3m3/ώρα. 

Καθώς η διάτρηση συνεχίστηκε, στο βάθος των 83m. 

εντοπίστηκε μία ασυνέχεια αρκετά μεγάλη, μήκους περίπου 

50cm. Στο βάθος αυτό βρίσκεται και η επαφή με τα 

υποκείμενα ανθρακικά πετρώματα. Η υδροφορία από την 
ασυνέχεια αυτή είναι μηδενική. 

Οι διατρητικές εργασίες ακολούθησαν σε μεγαλύτερο βάθος, 

ασβεστόλιθος δεν είναι πλέον τόσο μεγάλης σκληρότητας οι 

διακλάσεις του είναι περισσότερες, όμως στην επιφάνεια δεν 

λαμβάνονται πλέον υλικά διάτρησης, καθώς όλα καταλήγουν 
μέσα στην ασυνέχεια των 83 m. 

Καθώς το κοπτικό προσέγγισε το βάθος των 124m., οι 

ενδείξεις πίεσης στα όργανα του γεωτρύπανου αυξήθηκαν και 

από της 3,5atm. που ήταν η συνήθης πίεση λειτουργίας 

διάτρησης, ανέβηκαν στις 6atm. και εν συνεχεία μέχρι το 

βάθος των 147m.  στις 7atm., γεγονός που υποδήλωνε την 

ύπαρξη νερού, του οποίου η ποιότητα και η ποσότητα δεν 

μπορούσαν να διαπιστωθούν, αφού ούτε νερό, ούτε υλικά 

διάτρησης μπορούσαν να έρθουν στην επιφάνεια. Η διάτρηση 
συνεχίστηκε μέχρι τα 170m. 
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ΟΝΟΜΑ : Α γ .  ΠΑ ΡΑ Σ ΚΕΥΗ  

ΘΕΣΗ : Μεγάλη Άμμος Δήμου Σκιάθου 

Συντεταγμένες : X:452.321, Ψ:4.334.180, Ζ:42m. 

Βάθος : 54m. 

Σωλήνωση : Διάμετρος 8’’, πάχους 4mm 

Παροχή (m3/ώρα)  50 

Παροχή (μηνιαία)   

Παροχή (m3/έτος)  48.000 

Ισχύς/μανομετρικό (kW/m.)  1Χ40kW /95m 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ 24ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 
ΠΑΡΟΧΩΝ 

: 

Για να διαπιστωθεί η ποσότητα και η ποιότητα του νερού 

έγινε τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας 6’’ στο βάθος των 54 

μέτρων ικανότητας παροχής 50m3/ώρα. Η άντληση 
πραγματοποιήθηκε κατά τον μήνα Ιούλιο 2014. 

Πραγματοποιήθηκαν αντλήσεις κατά βαθμίδες. Στην πρώτη 

βαθμίδα η παροχή ήταν 10m3/ώρα, στη δεύτερη βαθμίδα η 

παροχή ήταν 20m3/ώρα, ενώ έγινε και άντληση της 

γεώτρησης 72 συνεχόμενες ώρες με παροχή 25m3/ώρα, με 
βάθος τοποθέτησης της αντλίας στα 54m. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ  

:  
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ΟΝΟΜΑ : ΜΕ Γ ΑΛ Η Α ΜΜΟΣ  1  

ΘΕΣΗ : Μεγάλη Άμμος Δήμου Σκιάθου 

Συντεταγμένες : X: 454.282, Ψ: 4.334.168, Ζ:23m. 

Βάθος : 24m. 

Σωλήνωση : Διάμετρος 8’’, πάχους 4mm 

Παροχή (m3/ώρα)  50 

Παροχή (μηνιαία)   

Παροχή (m3/έτος)  47.000 

Ισχύς/μανομετρικό (kW/m.)  1Χ15kW /50m 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ 24ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ 

: 

Για να διαπιστωθεί η ποσότητα και η ποιότητα του νερού 

έγινε τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας 8’’ στο βάθος των 24 

μέτρων ικανότητας παροχής 80m3/ώρα. Η άντληση 

πραγματοποιήθηκε κατά τον μήνα Ιούλιο 2014 και τα 
αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πραγματοποιήθηκαν αντλήσεις κατά βαθμίδες. Στην πρώτη 

βαθμίδα η παροχή ήταν 30m3/ώρα, στη δεύτερη βαθμίδα η 

παροχή ήταν 45m3/ώρα, ενώ έγινε και άντληση της 

γεώτρησης 72 συνεχόμενες ώρες με παροχή 65m3/ώρα, με 
βάθος τοποθέτησης της αντλίας στα 24m. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ  

: 

Από την επιφάνεια του εδάφους, κύριο πέτρωμα που 

διατρήθηκε ήταν ο ισχυρά τεκτονισμένος ψαμμίτης, του 

οποίου η συνεκτικότητα είναι πολύ χαμηλή όπως επίσης και η 
σκληρότητά του. 

Ο σχηματισμός αυτός εκτείνεται μέχρι το βάθος των 17 

μέτρων. Οι όποιες διακλάσεις του φλύσχη, ήταν πληρωμένες 

με άμμους και αργίλους και λειτουργεί ουσιαστικά σαν 

μονωτής για το νερό που κατεβαίνει από την ανάντι μεριά 
προς την θάλασσα. 

Από το βάθος των 17m. έως και τα 30m. διατρήθηκε το 

πέτρωμα σχιστολίθου. Η κύρια υδροφορία της γεώτρησης 

εντοπίζεται στην επαφή των δύο αυτών σχηματισμών 

(ψαμμίτη και σχιστολίθου), η οποία και προκαλεί τα 
κατολλισθητικά φιανόμενα που εμφανίζονται στην περιοχή. 

Το πέτρωμα αυτό εμφάνιζε μέτρια σκληρότητα, κυρίως λόγο 

της ύπαρξης του χαλαζία και της μέσης μεταμόρφωσης που 

υπέστη. Μέσα από τις διακλάσεις του σχιστολίθου, η 

υδροφορία σε γλυκό νερό αυξάνονταν συνεχώς. Στο βάθος 

των 30m. η διάτρηση σταμάτησε υπό τον κίνδυνο της 
εισροής θαλασσινού νερού και τελικά της υφαλμύρηνσης. 
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ΟΝΟΜΑ : ΜΕ Γ ΑΛ Η Α ΜΜΟΣ  2  

ΘΕΣΗ : Μεγάλη Άμμος Δήμου Σκιάθου 

Συντεταγμένες : X: 454.178, Ψ: 4.333.991, Ζ:18m. 

Βάθος : 24m. 

Σωλήνωση : Διάμετρος 8’’, πάχους 4mm 

Παροχή (m3/ώρα)  45 

Παροχή (μηνιαία)   

Παροχή (m3/έτος)  45.000 

Ισχύς/μανομετρικό (kW/m.)  1Χ11kW /45m 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ 24ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 
ΠΑΡΟΧΩΝ 

: 

Για να διαπιστωθεί η ποσότητα και η ποιότητα του νερού 

έγινε τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας 8’’ στο βάθος των 24 

μέτρων ικανότητας παροχής 80m3/ώρα. Η άντληση 
πραγματοποιήθηκε κατά τον μήνα Ιούλιο 2014. 

Πραγματοποιήθηκαν αντλήσεις κατά βαθμίδες. Στην πρώτη 

βαθμίδα η παροχή ήταν 20m3/ώρα, στη δεύτερη βαθμίδα η 

παροχή ήταν 35m3/ώρα, ενώ έγινε και άντληση της 

γεώτρησης 72 συνεχόμενες ώρες με παροχή 45m3/ώρα, με 
βάθος τοποθέτησης της αντλίας στα 24m. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ  
: 

Από την επιφάνεια του εδάφους, κύριο πέτρωμα που 

διατρήθηκε ήταν ο ισχυρά τεκτονισμένος ψαμμίτης, του 

οποίου η συνεκτικότητα είναι πολύ χαμηλή όπως επίσης και η 

σκληρότητά του. 

Ο σχηματισμός αυτός εκτείνεται μέχρι το βάθος των 17 

μέτρων. Οι όποιες διακλάσεις του φλύσχη, ήταν πληρωμένες 

με άμμους και αργίλους και λειτουργεί ουσιαστικά σαν 

μονωτής για το νερό που κατεβαίνει από την ανάντι μεριά 

προς την θάλασσα. 

Από το βάθος των 17m. έως και τα 30m. διατρήθηκε το 

πέτρωμα σχιστολίθου. Η κύρια υδροφορία της γεώτρησης 

εντοπίζεται στην επαφή των δύο αυτών σχηματισμών 

(ψαμμίτη και σχιστολίθου), η οποία και προκαλεί τα 

κατολλισθητικά φιανόμενα που εμφανίζονται στην περιοχή. 

Το πέτρωμα αυτό εμφάνιζε μέτρια σκληρότητα, κυρίως λόγο 

της ύπαρξης του χαλαζία και της μέσης μεταμόρφωσης που 

υπέστη. Μέσα από τις διακλάσεις του σχιστολίθου, η 

υδροφορία σε γλυκό νερό αυξάνονταν συνεχώς. Στο βάθος 

των 30m. η διάτρηση σταμάτησε υπό τον κίνδυνο της 
εισροής θαλασσινού νερού και τελικά της υφαλμύρηνσης. 
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ΟΝΟΜΑ : ΜΕ Γ ΑΛ Η Α ΜΜΟΣ  ( Αυ στ ρ ιακ ός )  

ΘΕΣΗ : Μεγάλη Άμμος Δήμου Σκιάθου 

Συντεταγμένες : X:454.178, Ψ:4.333.991, Ζ:18m. 

Βάθος : 24m. 

Σωλήνωση : Διάμετρος 6’’, πάχους 4mm 

Παροχή (m3/ώρα)  45 

Παροχή (μηνιαία)   

Παροχή (m3/έτος)  47.000 

Ισχύς/μανομετρικό (kW/m.)  1Χ15kW /50m 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ 24ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 

ΠΑΡΟΧΩΝ 

: 

Για να διαπιστωθεί η ποσότητα και η ποιότητα του νερού 

έγινε τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας 8’’ στο βάθος των 24 

μέτρων ικανότητας παροχής 80m3/ώρα. Η άντληση 

πραγματοποιήθηκε κατά τον μήνα Ιούλιο 2014 και τα 
αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πραγματοποιήθηκαν αντλήσεις κατά βαθμίδες. Στην πρώτη 

βαθμίδα η παροχή ήταν 30m3/ώρα, στη δεύτερη βαθμίδα η 

παροχή ήταν 45m3/ώρα, ενώ έγινε και άντληση της 

γεώτρησης 72 συνεχόμενες ώρες με παροχή 65m3/ώρα, με 
βάθος τοποθέτησης της αντλίας στα 24m. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ  

: 

Από την επιφάνεια του εδάφους, κύριο πέτρωμα που 

διατρήθηκε ήταν ο ισχυρά τεκτονισμένος ψαμμίτης, του 

οποίου η συνεκτικότητα είναι πολύ χαμηλή όπως επίσης και η 
σκληρότητά του. 

Ο σχηματισμός αυτός εκτείνεται μέχρι το βάθος των 17 

μέτρων. Οι όποιες διακλάσεις του φλύσχη, ήταν πληρωμένες 

με άμμους και αργίλους και λειτουργεί ουσιαστικά σαν 

μονωτής για το νερό που κατεβαίνει από την ανάντι μεριά 
προς την θάλασσα. 

Από το βάθος των 17m. έως και τα 30m. διατρήθηκε το 

πέτρωμα σχιστολίθου. Η κύρια υδροφορία της γεώτρησης 

εντοπίζεται στην επαφή των δύο αυτών σχηματισμών 

(ψαμμίτη και σχιστολίθου), η οποία και προκαλεί τα 
κατολλισθητικά φιανόμενα που εμφανίζονται στην περιοχή. 

Το πέτρωμα αυτό εμφάνιζε μέτρια σκληρότητα, κυρίως λόγο 

της ύπαρξης του χαλαζία και της μέσης μεταμόρφωσης που 

υπέστη. Μέσα από τις διακλάσεις του σχιστολίθου, η 

υδροφορία σε γλυκό νερό αυξάνονταν συνεχώς. Στο βάθος 

των 30m. η διάτρηση σταμάτησε υπό τον κίνδυνο της 
εισροής θαλασσινού νερού και τελικά της υφαλμύρηνσης. 
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ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ 

 Δίκτυο διανομής (ύδρευσης) πόλης Σκιάθου 

 Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου 

(δεξαμενή συλλογής) 

 Δίκτυο σύνδεσης φρέατος Φτελιάς  

 Σύνδεση Γεώτρησης Αγ. Αντωνίου με Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου 

ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου (δεξαμενή συλλογής) 

 Δίκτυο σύνδεσης γεωτρήσεων Μεγάλης Άμμου 1, Μεγάλης Άμμου 2 και 

Μεγάλης Άμμου (Αυστριακός) με Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου 

ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου (δεξαμενή συλλογής) 

 Δίκτυο σύνδεσης γεώτρησης Αγ. Παρασκευής με Κεντρική δεξαμενή 

τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου (δεξαμενή συλλογής) 

 Δίκτυο πηγή Προφήτη Ηλία 

 

Υφιστάμενο δίκτυο Ύδρευσης (Εσωτερικό-εξωτερικό)  

Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης 

Το δίκτυο ύδρευσης, κατά πληροφορίες της ΔΕΥΑΣ, πριν το μεγάλο έργο της 

αντικατάστασής του το οποίο δεν έχει παραληφθεί ακόμη ήταν πεπαλαιωμένο και οι 

απώλειες του υπολογίζονται πιθανόν και μεγαλύτερες του 50%. Αυτό προκύπτει 

από την συνεχή λειτουργία της μιας εκ των δύο αντλιών τις νυχτερινές ώρες 

(μηδενική κατανάλωση) ώστε να συντηρείται η πίεση του δικτύου. 

Από το φρέαρ της Φτελιάς, μέσω καταθλιπτικού αγωγού οδηγείται το νερό στην 

δεξαμενή συλλογής. Το μήκος το αγωγού είναι 480m. Ο καταθλιπτικός αγωγός είναι 

τοποθετημένος επιφανειακά και οδεύει από το φρέαρ και κατά μήκος της  δασώδους 

πλαγιάς στα δυτικά του λόφου Αγ. Φανουρίου και τροφοδοτεί την υφιστάμενη δεξαμενή 

νερού.  

Το δίκτυο ύδρευσης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος εντός των ορίων του οικισμού 

της πόλης της Σκιάθου. Εκτός των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τα στοιχεία της 

ΔΕΥΑ Σκιάθου υπάρχει δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους ≈4.400m.  

Λαμβάνουμε ως διατομή την μεγαλύτερη που απαντά σε τμήματα σαν να είναι έτσι σε 

όλο το δίκτυο. 

 

Εσωτερικό Δίκτυο διανομής 

Το εσωτερικό δίκτυο διανομής αποτελείται τόσο από σωλήνες αμιάντου 

(αμιαντοτσιμεντοσωλήνες)  για το παλιό τμήμα του δικτύου κατασκευής δεκαετίας ‘60, 

όσο και από σωλήνες PVC 10 ατμ. για το νεότερο δίκτυο που έχουν προέλθει από 

τμηματικές αντικαταστάσεις και επεκτάσεις του αρχικού δικτύου. Οι διατομές των 
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αγωγών κυμαίνονται για τους κύριους αγωγούς από Φ125 – Φ160, για τους 

δευτερεύοντες από Φ75 – Φ110 και για τους τριτεύοντες Φ63 και μικρότερες Φ50, Φ40 

ή και μικρότερης διατομής λάστιχα που υδροδοτούν ομάδα οικιών. Οι κεντρικοί αγωγοί 

του δικτύου σχηματίζουν ορισμένους κύριους βρόχους που περιβάλλουν τον πυρήνα του 

οικισμού και διέρχονται τόσο από τους κύριους δρόμους του οικισμού όσο και από 

περιμετρικούς δρόμους και την παραλία.  

Ακόμα το δίκτυο αποτελείται και από ορισμένους κεντρικούς αγωγούς που οδεύουν 

ακτινικά και υδροδοτούν της περιοχές επέκτασης του Σχεδίου πόλης, όπως Μεγάλη 

Αμμος, Αμμουδιά, Περιφερειακή Οδός, και συνεχίζουν έξω από τα όρια του οικισμού για 

να εξυπηρετήσουν περιοχές όπως κατά μήκος της παραλίας προς το Α/Δ, τη λίμνη Αγ. 

Γεωργίου και υποτυπωδώς την περιοχή Πούντας, κατά μήκος του Περιφερειακού δρόμου 

εξυπηρετώντας εκατέρωθεν κατοικίες, του δρόμου προς το Α/Δ μέχρι το γήπεδο, και του 

παραλιακού δρόμου μετά την Μεγάλη Άμμο εξυπηρετώντας τις εκατέρωθεν ιδιοκτησίες.  

Έτσι, το δίκτυο ύδρευσης της Σκιάθου εξυπηρετεί εκτός από την εντός σχεδίου περιοχή 

και γειτονικές οικιστικές ή τουριστικές περιοχές. 

Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης της πόλης και οι 

σταδιακές επεκτάσεις του, έχουν γίνει σε διάφορες χρονικές περιόδους και χωρίς την 

εφαρμογή κάποιας μελέτης ή υδραυλικού μοντέλου. Για το λόγο αυτό το δίκτυο της 

Σκιάθου παρουσιάζει έντονη ανομοιομορφία τόσο ως προς την διάταξη και τις οδεύσεις 

των κύριων αγωγών, όσο και ως προς τα υλικά κατασκευής των αγωγών, ενώ 

αντίστοιχα ορισμένες από τις διατομές των υφιστάμενων αγωγών κρίνονται σήμερα 

ανεπαρκείς για την ευχερή παροχή νερού στο μέλλον δεδομένης της πληθυσμιακής 

ανάπτυξης που έχει παρατηρηθεί την τελευταία 20ετία στη Σκιάθο. Ακόμα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ήδη παρατηρούνται προβλήματα στο δίκτυο λόγω βλαβών από θραύση 

αγωγών που αφορούν είτε παλαιούς αγωγούς από αμίαντο ή ακόμα και νεότερους 

αγωγούς PVC τοποθετημένους κάτω από κύριους δρόμους που δεν είναι επαρκώς 

προστατευμένοι από τα υπερκείμενα φορτία κυκλοφορίας.  

Όπως παρατηρείται και στην πράξη, η επάρκεια του εσωτερικού δικτύου βρίσκεται σε 

οριακά επίπεδα για να καλύψει τις ανάγκες του θέρους, ενώ τα μεγαλύτερα προβλήματα 

παρατηρούνται σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα εντός του οικισμού (Κοτρώνι, 

Πλάκες, Αγ. Νικόλαος) όπου υπάρχει δυσχέρεια στην παροχή νερού (διακοπή 

υδροδότησης) και μειωμένες πιέσεις.  

Το μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου αντικαταστάθηκε από το νέο δίκτυο, έργο που 

κατασκευάστηκε αλλά ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Επίσης με νέα χρηματοδότηση 

προβλέπεται  

 Συμπληρωματικά έργα αντικατάστασης αγωγών του εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης 

τα οποία ενώ προβλέπονταν στην αρχική μελέτη δεν κατασκευάστηκαν για 
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διάφορους λόγους (έλλειψη πίστωσης, τεχνικές δυσχέρειες λόγω τουριστικής 

περιόδου, έλλειψη άδειας από αρχαιολογία, κλπ). 

 Πρόσθετα έργα αντικατάστασης ή/και επέκτασης αγωγών του δικτύου Ύδρευσης τα 

οποία δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη αλλά είναι αναγκαία για κάλυψη των 

αναγκών υδροδότησης. 

 Κατασκευή επεκτάσεων του δικτύου ύδρευσης σε περιοχές έντονης ανάπτυξης 

περιμετρικά της πόλης όπου ήδη προγραμματίζεται και η αποχέτευση όπως η 

περιοχή Βασιλιά και προς Αεροδρόμιο. 

Τα νέα έργα αντικατάσταση-συμπλήρωσης-επέκτασης του δικτύου ύδρευσης είναι 

συνολικού μήκους 6.634m. εκ των οποίων 1.722m. αφορούν επέκταση του δικτύου 

προς την περιοχή Βασιλιάς και τα 4.912 μ είναι λοιποί πρωτεύοντες και δευτερεύοντες 

αγωγοί του δικτύου διανομής. 

 

Κεντρική Δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου Ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου (συλλογής 

νερού). 

Υπάρχει η παλαιά δεξαμενή η οποία συμπληρώθηκε με νέα κατασκευή. Ο συνολικός 

αναγκαίος  όγκος υπολογίσθηκε σε 1.950m3 ωφέλιμου όγκου νερού. Επομένως, η 

υφιστάμενη δεξαμενή όγκου 460m3, συμπληρώθηκε με νέα δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 

περίπου 1.500m3.  

Η νέα δεξαμενή κατασκευάστηκε ως δύο (2) δεξαμενές σε παράλληλη διάταξη  

ωφέλιμου όγκου η καθεμία 750m3. Οι δεξαμενές είναι διθάλαμες και επικοινωνούν 

μεταξύ τους μέσω του κοινού αγωγού εξόδου και επιπλέον, διαθέτουν διάταξη 

υπερχείλισης και εκκένωσης. 

Οι δεξαμενές διαθέτουν κοινό θάλαμο δικλείδων στεγασμένο εντός οικίσκου, θυρίδα 

επίσκεψης επί της οροφής, χυτοσιδηρά κλίμακα καθόδου και εξαεριστικά οροφής και 

θα φέρουν περιμετρική περίφραξη. Η οροφή και τα πλευρικά τοιχεία είναι επιχωμένα 

με κατάλληλα γαιώδη υλικά για λόγους θερμομόνωσης, ενώ ο πυθμένας εδράζεται επί 

του βραχώδους υποστρώματος επί στρώσης εξυγίανσης με θραυστό υλικό. Οι 

δεξαμενές είναι κλειστές κατασκευές, οι οποίες ευρίσκονται εν μέρει εντός του εδάφους 

και η οροφή τους καλύπτεται από τα γαιώδη υλικά, για να διατηρούν το νερό δροσερό 

κατά τους θερινούς μήνες. 

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

Οι νέες  δεξαμενές τοποθετούνται σε μέσο υψόμετρο εδάφους περί τα +96,0 m. 

Κάθε δεξαμενή αποτελείται από δύο διαμήκεις θαλάμους εσωτερικών διαστάσεων 5,50 

x 15,80 m και εσωτερικού ύψους 5,0 m (βάθους υγρού 4,50 m). Η οροφή της 

δεξαμενής θα ευρίσκεται 0,50 m υπεράνω της ανώτατης στάθμης του νερού. 

Οι χαρακτηριστικές στάθμες της δεξαμενής έχουν ως εξής : 
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 Γενικό επίπεδο εκσκαφής  +91,15 m 

 Πυθμένας    +92,00 m 

 Κ.Σ.Υ    +92,20 m 

 Α.Σ.Υ    +96,50 m 

 Συνολική χωρητικότητα  V = 2 x 782 = 1.564m3  

 Ωφέλιμη χωρητικότητα  V = 2 x 747 = 1.494m3  

 

Τα χαρακτηριστικά πάχη των τοιχωμάτων της δεξαμενής είναι: 

 Πυθμένας 40 εκ. 

 Περιμετρικά τοιχεία 35 εκ. 

 Εσωτερικό διαμήκες τοιχείο 35 εκ. 

 Εσωτερικό εγκάρσιο τοιχείο 30 εκ. 

 Πλάκα οροφής 25-30 εκ. 

 Τοιχώματα –πλάκα πυθμένα δικλείδων 25 εκ. 

 Πλάκα οροφής θαλάμου 20 εκ. 

H θεμελίωση των δεξαμενών έχει γίνει σε αδιατάρακτο έδαφος, το οποίο έχει 

εξυγιανθεί με στρώση λιθορριπής μικρής διαμέτρου κόκκων, ή χαλικοσυντρίμματος 3A, 

με πάχος 0,40 m. H σκυροδέτηση των θεμελίων έχει γίνει επάνω σε στρώση 

εξομάλυνσης-καθαριότητος από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 πάχους 0,10 m. 

Η πλάκα της οροφής της δεξαμενής και του θαλάμου του εξοπλισμού φέρει κατάλληλη 

υγρομονωτική στρώση. 

Η εξωτερική τοιχοποιία του θαλάμου αποτελείται από οπτοπλινθοδομή πάχους20 cm, η 

οποία έχει επιχρισθεί εσωτερικά και εξωτερικά. 

Η εσωτερική επιφάνεια των τοιχωμάτων της δεξαμενής, καθώς και ο πυθμένας αυτής 

είναι επιστρωμένα με στεγανοποιητικό εύκαμπτο τσιμεντοειδές σε δύο στρώσεις. Ειδικά 

ο πυθμένας της δεξαμενή έχει διαμορφωθεί με ενιαία κλίση 1% για την απορροή των 

νερών κατά την εκκένωση. 

Η πλάκα της οροφής της δεξαμενής και του θαλάμου του εξοπλισμού και όλη η 

εξωτερική επιφάνεια σκυροδέματος έχει μονωθεί με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα. 

Δίκτυο σύνδεσης φρέατος Φτελιάς, 

2η Ομάδα (Υδραυλικά Έργα) με Α/Α 7 ‘’Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους χρήσης, 

όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή 

αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων 

κλπ.  

Από το φρέαρ, μέσω καταθλιπτικών αγωγών διαμέτρου Φ250 και Φ150, που είναι 

τοποθετημένοι δίπλα ο ένας στον άλλο, μεταφέρεται  το νερό στην δεξαμενή 

συλλογής. Το μήκος των αγωγών είναι 480m. 

 

Δίκτυο σύνδεσης γεώτρησης Αγ. Αντωνίου.  
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Από την γεώτρηση του Αγ. Αντωνίου έχει κατασκευαστεί για τη σύνδεσή του με την 

δεξαμενή του Αγ. Φανουρίου αγωγός μήκους 2.450m. 

 

Δίκτυο σύνδεσης γεωτρήσεων Μεγάλης Άμμου. 

Επίσης έχει αδειοδοτηθεί και χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», η 

σύνδεση των γεωτρήσεων της Μεγάλης Άμμου, με αγωγό μήκους 1.335m.  

 

Δίκτυο πηγής ‘’Προφήτη Ηλία’’ 

Είναι ένα πολύ μικρό δίκτυο 12 δημοτικών κρουνών για πόσιμο νερό, το οποίο 

τροφοδοτείται από την πηγή "Προφήτης Ηλίας", βόρεια της πόλης Σκιάθου. Οι 

συντεταγμένες της πηγής είναι Χ=454108, Υ=4336683, Ζ=336m. Το νερό οδηγείται 

βαρυτικά από αγωγό που διέρχεται μέσω αγροτικής οδού μήκους ≈1900m., σε χώρο 

δεξαμενών, στην περιοχή "Πετράλωνα" και από εκεί διανέμεται στο δίκτυο των 

κρουνών. Οι συντεταγμένες του χώρου είναι Χ=455436, Υ=4336398, Ζ=106m. Ο 

χώρος αποτελείται από 2 δεξαμενές χωρισμένες σε 2 τμήματα. Το κάθε τμήμα χωράει 

100m3. Το σύνολο της χωρητικότητας είναι 2Χ200=400m3. Μετέπειτα μέσω αγωγού 

που διέρχεται μέσω οδών μήκους 670m. οδηγείται σε μειωτή πίεσης, σε θέση στον 

Περιφερειακό, από τον οποίο ξεκινούν 2 κλάδοι διανομής προς τους κρουνούς μήκους 

≈1.500m. ο πρώτος και ≈2.500m. ο δεύτερος.  

Η πηγή "Προφήτης Ηλίας" εκφορτίζει ανθρακικές ενστρώσεις της σχιστολιθικής μάζας, 

με παροχή περίπου 2m3/h (9/2008). Η ποιότητα του νερού της πηγής είναι σαφώς 

καλύτερη από αυτή του δικτύου ύδρευσης. Υπολογίζεται ότι η χρήση του είανι 

περίπου 20-25m3/ημέρα κατά μέσο όρο. 

Αυτό το δίκτυο δεν έχει καμία σχέση με το κεντρικό δίκτυο που τροφοδοτεί την πόλη, 

είναι ανεξάρτητο και δεν συνδέεται σε σπίτια ή σε επιχειρήσεις κλπ. 

 

6.2 Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και 

υποστηρικτικών/συνοδών εγκαταστάσεων και έργων 

/δραστηριοτήτων. 

Όπως έχει προαναφερθεί τα συνοδά έργα είναι τα εξής : 

 Δίκτυο διανομής (ύδρευσης) πόλης Σκιάθου (εντός και εκτός σχεδίου πόλεως 

Σκιάθου). 

 Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου 

(δεξαμενή συλλογής). 

 Δίκτυο σύνδεσης φρέατος Φτελιάς  

 Δίκτυο σύνδεσης Γεώτρησης Αγ. Αντωνίου, με Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας 

δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου (δεξαμενή συλλογής) 
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 Δίκτυο σύνδεσης γεωτρήσεων Μεγάλης Άμμου 1, Μεγάλης Άμμου 2 και 

Μεγάλης Άμμου (Αυστριακός) με Κεντρική δεξαμενή τροφοδοσίας δικτύου 

ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου (δεξαμενή συλλογής) 

 

6.3 Κατά περίπτωση: 

6.3.1 Τεχνική περιγραφή των κτιριακών έργων. 

Το έργο δεν συσχετίζεται με κτιριακά έργα. Εξαίρεση αποτελεί ο οικίσκος εντός του 

γηπέδου του φρέατος της Φτελιάς διαστάσεων 2,8m.Χ2,3m. όπου εσωτερικά του 

βρίσκεται το φρέαρ. Ο οικίσκος φέρει στέγη με κεραμικά κεραμίδια. Πίσω από τον 

οικίσκο και ενωμένα με αυτόν, υπάρχει άλλος ένας μικρός οικίσκος διαστάσεων 

2,1m.Χ1,5m. που χρησιμοποιείται για αποθήκη. 

 

6.3.2 Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυο υποδομών 

Η περιοχή όπου είναι κατασκευασμένο το Φρέαρ Φτελιάς βρίσκεται στο Νότιο κεντρικό 

τμήμα του νησιού στην περιοχή Φτελιά. Οδικώς απέχει 200m. από την Ε.Ο. Σκιάθος-

Κουκουναριές και 400m. από την κεντρική δεξαμενή που υδρεύει την πόλη της Σκιάθου 

την οποία τροφοδοτεί. Από τα όρια του οικισμού της πόλης της Σκιάθου επίσης απέχει 

περίπου 200m αφού το κοντινότερο σημείο είναι η Ε.Ο., η οποία αποτελεί και όριο του 

οικισμού. 

Οι γεωτρήσεις της Μεγάλης Άμμου βρίσκονται όμορα της Ε.Ο. Σκιάθου-Κουκουναριών, 

στην θέση Μεγάλη Άμμος που βρίσκεται πολύ κοντά στα όρια του οικισμού της πόλης. 

Η απόσταση της γεώτρησης Μεγάλης Άμμου 2, οδικώς μέσω της Περιφερειακής οδού 

από την είσοδο του λιμανιού της Σκιάθου είναι 3.900m. Επίσης η απόστασή της πριν η 

Ε.Ο. οδεύσει μακριά από την ακτογραμμή είναι 500m. Οι αποστάσεις των γεωτρήσεων 

μεταξύ τους είναι 85μ., η Μεγάλη Άμμος 1 από την Μεγάλη Άμμο 2 και 125m. η 

Μεγάλη Άμμος (Αυστριακός) από την Μεγάλη Άμμο 1. Να σημειωθεί ότι η γεώτρηση 

Μεγάλη Άμμος 1 είναι ανάμεσα από τις Μεγάλη Άμμος (Αυστριακός) και Μεγάλη Άμμος 

2. Η γεώτρηση του Αγ. Αντωνίου, βρίσκεται όμορα αγροτικής οδού. Η απόστασή της 

από την Κεντρική δεξαμενή συλλογής του Αγ. Φανουρίου είναι 2.450m. εκ των οποίων 

τα 2.000m διέρχονται μέσω από οδικό δίκτυο. 

Η γεώτρηση του Αγ. Φανουρίου απέχει μόλις 110m. από την κεντρική δεξαμενή 

συλλογής. 

Η γεώτρηση της Αγ. Παρασκευής, βρίσκεται όμορα αγροτικής οδού η οποία απέχει 

περίπου 2000m. αό την σύνδεσή της με την Ε.Ο. Σκιάθου-Κουκουναριέ στην περιοχή 

της Αγ. Παρασκευής. 

 

6.3.3 Χώροι στάθμευσης. 
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Δεν απαιτούνται θέσεις στάθμευσης για το υπό μελέτη έργο.  

6.3.4 Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων. 

Δεν απαιτείται σχετικό διάγραμμα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Το υπό 

μελέτη έργο, δεν είναι βιομηχανικό ή βιοτεχνικό 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. 

Το φρέαρ της φτελιάς βρίσκεται σε γήπεδο περιφραγμένο έκτασης εμβαδού 235m2. Οι 

γεωτρήσεις είναι σημειακού χαρακτήρα. Όλες οι γεωτρήσεις βρίσκονται στην άκρη των 

δρόμων. Συγκεκριμένα οι 3 γεωτρήσεις της περιοχής Μεγάλης Άμμου βρίσκονται στην 

άκρη του δρόμου της Ε.Ο. Σκιάθος-Κουκουναριές, ενώ οι γεωτρήσεις το Αγ. Αντωνίου 

του Αγ. Φανουρίου και της Αγ. Παρασκευής στην άκρη αγροτικών δρόμων. Η έκταση 

λόγω των δρόμων είναι δημόσιου χαρακτήρα. Όσον αφορά την ανάγκη μικρής 

κατάληψης έκτασης για περίφραξη και πιθανή τοποθέτηση εξοπλισμού (πχ Ηλεκτρικό 

πίνακας), δεν έχει εξακριβωθεί αν σε κάποια περίπτωση μπορεί να προκύψει 

ιδιοκτησιακό καθεστώς άλλη από δημόσια έκταση.   
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6.4 Φάση κατασκευής 

6.4.1 Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών και 

σταδίων κατασκευής, περιλαμβανόμενων των ενδεχομένως 

απαιτούμενων καθαιρέσεων. 

Τα έργα που πρόκειται να κατασκευασθούν είναι το δίκτυο σύνδεσης των αγωγών της 

Μεγάλης άμμου και στην ίδια θέση ο αγωγός ύδρευσης της επέκτασης του δικτύου 

προς την περιοχή βασιλιάς από την Μεγάλη Άμμο. 

 

Τα στάδια κατασκευής του έργου περιλαμβάνουν τις εξής διακριτές ενότητες: 

1. Οργάνωση εργοταξίου 

2. Εκσκαφή σκάμματος-στρώση έδρασης-τοποθέτηση αγωγών-επίχωση πλήρωση-

ασφαλτόστρωση. 

3. Σύνδεση αγωγών με γεωτρήσεις και υδρευτικό δίκτυο. Δοκιμαστική λειτουργία. 

 

Η συνολική διάρκεια των εργασιών, εκτιμάται σε 6 μήνες συμπεριλαμβανομένου της 

δοκιμαστικής λειτουργίας. Προϋπόθεση ο σωστός προγραμματισμός των εργασιών και 

η συντονισμένη διαδοχή και αλληλεπικάλυψη των διαφορετικών εργασιών και κατ’ 

επέκταση διαφορετικών βάσει της ειδικότητας συνεργείων.  

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους εργασιών και 

σταδίων κατασκευής.  

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΜΗΝΕΣ 

1 2 3 4 5 6 

       

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ       

2. ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ-ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ-

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ-ΕΠΙΧΩΣΗ, ΠΛΗΡΩΣΗ-
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ. 

      

3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΥΔΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ- ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 

      

 

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ   

 ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
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6.4.2 Επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού έργου. 

Δεν διαχωρίζονται επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού έργου.  

6.4.3 Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής, όπως 

δανειοθάλαμοι, αποθεσιοθάλαμοι και εργοτάξια. 

Δεν υπάρχουν υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής όπως δανειοθάλαμοι, 

αποθεσιοθάλαμοι και εργοτάξια. 

Η προμήθεια της πολύ μικρής ποσότητας αδρανών υλικών για τη κατασκευή του 

δικτύου για την σύνδεση των γεωτρήσεων της Μεγάλης Άμμου, θα γίνει από 

επιχειρήσεις της περιοχής που τα προμηθεύονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία. 

Σύμφωνα με την πύλη “Latomet” του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα κοντινότερα λατομεία 

και δανειοθάλαμοι αδρανών υλικών στην περιοχή μελέτης, είναι στην περιοχή του Ν. 

Μαγνησίας. Τα αδρανή υλικά θα μεταφερθούν με εμπορικό πλοίο, μέσω του λιμανιού 

του Βόλου προς το νησί της Σκιάθου. Συνολικά λειτουργούν 8 θέσεις λατομείων 

αδρανών υλικών. Συγκεκριμένα, 2 λειτουργούν στον Δήμο Φερών στο Δημοτικό 

Διαμέρισμα Βελεστίνου, 2 στον Δήμο Αλμυρό στο ΔΔ Πλατάνου, 2 στον Δ. Αργαλαστής 

στο ΔΔ Αργαλαστής, 1 στον Δ. Ν. Ιωνίας στο ΔΔ Γλαφυρών και 1 στον Δ. Αισωνίας στο 

ΔΔ Διμηνίου. Στον παρακάτω χάρτη   

Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται τα νομίμως λειτουργούντα λατομεία αδρανών 

υλικών στον Ν. Μαγνησίας. 

Χάρτης 10. Νομίμως λειτουργούντα λατομεία αδρανών υλικών στον Ν. Μαγνησίας  

 

Αποθεσιοθάλαμοι 
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Εργοτάξια 

Το εργοτάξιο της κατασκευής είναι πολύ μικρό και δεν απαιτείται ειδικός χώρος 

εγκατάστασης. Οι εργασίες γίνονται επιτόπου με ειδική σήμανση του δρόμου από τον 

οποίο διέρχονται οι προς τοποθέτηση αγωγοί.    

 

6.4.4 Αναγκαία υλικά κατασκευής (είδος, ποσότητες, τρόπος και τόπος 

προμήθειας). 

 

Τα αναγκαία υλικά κατασκευής είναι κυρίως υλικά που χαρακτηρίζουν έργα ύδρευσης. 

Σωλήνες ύδρευσης (HDPE), υλικά συνδέσεων σωλήνων (ηλεκτρομούφες), υδρόμετρα, 

αντλίες γεωτρήσεων, πυροσβεστικοί κρουνοί, αδρανή υλικά όπως άμμος λατομείου για 

την υπόβαση και άσφαλτος για την αποκατάσταση των τμημάτων της Επαρχιακής Οδού 

Σκιάθος-Κουκουναριές από όπου θα διέλθουν οι αγωγοί. 

Η προμήθεια όλων των υλικών είναι δυνατό να γίνει από επιχειρήσεις που εδρεύουν 

και λειτουργούν εντός της επικράτειας του Δήμου Σκιάθου. Τα αδρανή υλικά έρχονται 

με εμπορικό πλοίο από Βόλο και τροφοδοτούν τις επιχειρήσεις του νησιού, οι οποίες τα 

αποθηκεύουν προσωρινά μέχρι την πώλησή τους, στους αδειοδοτημένους χώρους 

τους.  

6.4.5 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. 

 

Δεν αναμένονται εκροές υγρών αποβλήτων. Ελάχιστες ώρες βαρέων μηχανημάτων θα 

χρειαστούν. Αφορούν μόνο την εκσκαφή του σκάμματος   

 

6.4.6 Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα 

παραχθούν (είδος, κωδικοί ΕΚΑ, ποσότητες, κατάταξη σύμφωνα με 

τις διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων, τρόπος διάθεσης και 

συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των εν λόγω διατάξεων). 

Δεν θα παραχθούν πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά. Τα υλικά των εκσκαφών αναμένεται 

να επανεπιχωθούν για την πλήρωση του σκάμματος. 

Εξαίρεση η παραγωγή των Αστικών στερεών Αποβλήτων από το προσωπικό, όπως 

υπολείμματα τροφίμων, κουτιά αναψυκτικών, συσκευασίες από έτοιμους καφέδες-

τσιγάρα, πλαστικές σακούλες, χαρτιά κλπ,  
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6.4.7 Εκπομπές ρύπων στον αέρα από την κατασκευή του έργου ή της 

δραστηριότητας, 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 ισχύοντα 

όρια εκπομπών, καθώς και τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων στις 

χρονικές περιόδους οριοθέτησής τους. 

Δεν αναμένονται εκπομπές ρύπων στον αέρα. Η αναγκαία συμμετοχή των βαρέων 

οχημάτων είναι πολύ μικρή. 

6.4.8 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τις εργασίες κατασκευής του 

έργου ή της δραστηριότητας, ποσοτικοποιημένες ως προς την 

ένταση και την κατανομή συχνοτήτων, χρονικά κατανεμημένες σε 

αντιστοιχία με τις χρονικές περιόδους αναφοράς των σχετικών 

ορίων. 

Δεν αναμένονται εκπομπές θορύβου και δονήσεων. Όποιες παραχθούν από την 

απαίτηση συμπήκνωσηςτνω υλικών του σκάμματος ή την ασφαλτόστρωση είναι πολύ 

περιορισμένες. 

 

6.4.9 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με αναφορά στην ισχύ 

και τις συχνότητες των εκπομπών. 

Δεν αναμένονται εκπομπές ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την 

κατασκευή του έργου.  
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6.5 Φάση λειτουργίας 

(1. στην ενότητα 6.5 υπολογίζεται η ποσότητα νερού που απαιτείται σε μηναία βάση 

για την κάλυψη των αναγκών της προς εξυπηρέτηση χρήσης, εκπεφρασμένη ως 

αθροιστική ποσότητα ανά ημερολογιακό μήνα και ως παροχή (m3/sec), λαμβανομένων 

υπόψη και τυχόν σχετικών νομοθετικών προβλέψεων. Ο εν λόγω υπολογισμός 

καλύπτει περίοδο έτους ή άλλη κατάλληλη για το εξεταζόμενο έργο (πχ αρδευτική 

περίοδος). Σε περίπτωση που μέρος των αναγκών καλύπτεται από άλλα έργα, 

συνυπολογίζεται και η συνεισφορά αυτών ώστε να προκύψει το ποσό που θα 

καλύπτεται από το εξεταζόμενο έργο.  

2. Σε περίπτωση ταμίευσης νερού σε άλλη θέση απ’ αυτή της υδροληψίας (πχ 

εξωποτάμια λιμνοδεξαμενή), υπολογίζεται ισοζύγιο στην υδροληψία αλλά και στο έργο 

ταμίευσης, κατά τα προαναφερθέντα για υδροληψία από ρέοντα ύδατα και από λίμνη 

αντίστοιχα.  

3. Τα ισοζύγια υπολογίζονται για το μέσο, ξηρότερο και υγρότερο έτος της διαθέσιμης 

χρονοσειράς υδρολογικών στοιχείων, ή για το σύνολο των ετών της με επισήμανση 

των ακραίων υδρολογικά ετών, ενώ οι όροι τους εκφράζονται ως αθροιστική ποσότητα 

νερού ανά έκαστο ημερολογιακό μήνα, ή και ως παροχή (m3/s) εάν κρίνεται σκόπιμο. 

Η χρονοσειρά πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον περίοδο δεκαετίας, ενώ τα στοιχεία της 

δύνανται να προέρχονται είτε από υδρομετρήσεις είτε από έμμεσο υπολογισμό.  

4. Σε περίπτωση έργου υδροληψίας από υπόγεια ύδατα, στην ενότητα 6.5 

προσδιορίζονται οι υδροφόροι σχηματισμοί υδροληψίας, και υπολογίζεται 

προσεγγιστικό υδατικό ισοζύγιο έκαστου, που περιλαμβάνει τις εισροές, την 

λαμβανόμενη από το έργο ποσότητα, τις λοιπές εκροές και τα αποθέματα του 

σχηματισμού. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για την κατάρτιση 

ξεχωριστών ισοζυγίων ανά υδροφόρο σχηματισμό, καταρτίζεται ισοζύγιο για το σύνολο 

των σχηματισμών υδροληψίας. Το ισοζύγιο υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ή και για 

μικρότερη περίοδο εάν υφίστανται επαρκή σχετικά στοιχεία.)  

 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 

Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του έργου  ‘’Συμπληρωματικά έργα Ύδρευσης 

πόλης Σκιάθου πόλης Σκιάθου’’, που πρόσφατα εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο 

πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I», ο σημερινός πληθυσμός στο εντός σχεδίου τμήμα της 

πόλης της Σκιάθου κατά τη θερινή περίοδο ανέρχεται σε περίπου 16.500 άτομα. Για 

τον υπολογισμό της πυκνότητας και κατανομής του πληθυσμού χωρίστηκε  το 

πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης σε πέντε (5) επιμέρους ζώνες με την ακόλουθη 

πυκνότητα πληθυσμού όπως δείχνει ο κάτωθι Πίνακας: 

 

Ζώνη 
Έκταση  
(στρ) 

Πυκνότητα 
(πληθ/στρ) 

Πληθυσμός 

Ι (Μεγ. Αμμος) 113 19 2.150 

ΙΙ (Περιφερειακός) 247 12 3.000 

ΙΙΙ (Αμμουδιά) 113 16 1.800 

ΙV (Κέντρο) 285 30 8.550 

V (Μεσαία Ζώνη) 63 16 1.000 

ΣΥΝΟΛΑ 822   16.500 

Πίνακας 18. Πληθυσμός και πυκνότητα του ανά ζώνη στην περιοχή του δικτύου ύδρευσης. 

Παρατηρείται ιδιαίτερη συγκέντρωση πληθυσμού στη κεντρική ζώνη της πόλης (Ζώνη 

IV) όπου η δόμηση είναι πολύ πυκνή, ενώ επίσης αυξημένη πυκνότητα πληθυσμού 
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παρατηρείται και στις παραλιακές περιοχές Μεγάλης Άμμου και Αμμουδιάς όπου υπάρχει 

συνεχής ανοικοδόμηση παραθεριστικών και τουριστικών καταλυμάτων κατά τα τελευταία 

έτη.  

Για τις μελλοντικές εκτιμήσεις πληθυσμού (20-ετία, 40-ετία) λαμβάνεται υπόψη ο 

σχετικός κορεσμός της κεντρικής ζώνης της Σκιάθου όπου αναμένεται μειωμένη 

ανάπτυξη, ενώ μεγαλύτερη ανάπτυξη αναμένεται στις λοιπές περιοχές και ιδίως στην 

περιοχή Μεγάλης Άμμου και Αμμουδιάς και του Περιφερειακού δρόμου. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΚΙΑΘΟΥ 

Ζώνη 

Πληθυσμός 

Θέρους 
2016 

Πληθυσμός 

Θέρους 
2036 

Ποσοστό 

Μεταβολής, 
% 

Πληθυσμός 
Θέρους 2056 

Ποσοστό 
Μεταβολής, % 

Ι (Μεγ. Αμμος) 2.150 2.500 15,00% 2.750 10,00% 

ΙΙ (Περιφερειακός) 3.000 3.450 15,00% 3.800 10,00% 

ΙΙΙ (Αμμουδιά) 1.800 2.100 15,00% 2.400 15,00% 

ΙV (Κέντρο) 8.550 9.250 8,00% 9.850 7,00% 

V (Μεσαία Ζώνη) 1.000 1.100 10,00% 1.200 10,00% 

ΣΥΝΟΛΑ 16.500 18.400   20.000   

Πίνακας 19. Εκτίμηση πληθυσμιακής μεταβολής πολεοδομικού συγκροτήματος Σκιάθου. 

 

Πέραν του πολεοδομικού συγκροτήματος της Σκιάθου, το δίκτυο εξυπηρετεί και περιοχές 

που βρίσκονται πέραν χαρακτηριστικών άκρων του δικτύου (Σχεδίου πόλης) όπως 

προαναφέρθηκε. Οι περιοχές αυτές είναι αμιγώς παραθεριστικές και συμβάλλουν 

ιδιαίτερα στη διαμόρφωση των θερινών αιχμών κατανάλωσης νερού. Ο κάτωθι Πίνακας 

παρουσιάζει αυτές τις περιοχές μαζί με τους αντίστοιχους πληθυσμούς θέρους για την 

παρούσα φάση, ενώ γίνεται και μία εκτίμηση για την μελλοντική μεταβολή του 

πληθυσμού της επόμενη 20ετία και 40-ετία.  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

    Πίνακας 20. Εκτίμηση πληθυσμιακής μεταβολής εξυπηρετούμενων περιοχών δικτύου 
ύδρευσης εκτός σχεδίου.  

* περιοχές Αγ. Γεωργίου και Πούντας και μελλοντική Επέκταση ΣΠ. 

Χαρακτηριστικό  

σημείο του δικτύου 

Εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός 

Μεταβολή Πληθυσμός Μεταβολή 

2016 20-ετία  40-ετία % 

Έξοδος προς Ανατ. 
Παραλία-Πούντα* 

1.200 1.600 33% 2.000 25% 

Έξοδος προς Α/Δ 300 400 33% 500 25% 

Έξοδος προς 
Περιφερειακό (βόρεια) 

250 330 32% 400 21% 

Άκρο Περιοχής Μεγάλης 
Αμμου 

300 400 33% 500 25% 

ΣΥΝΟΛΑ 2.050 2.730  3.400  
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Εκτίμηση της κατανάλωσης νερού 

 

Από στοιχεία της ΔΕΥΑ Σκιάθου προκύπτει  ότι κατά τη θερινή περίοδο η ημερήσια 

κατανάλωση νερού είναι της τάξης των 3.500m3/ημ και η μέγιστη κατανάλωση φτάνει 

τα 4.200m3/ημ, η οποία αναλογεί σε 230 λιτ/άτομο/ημ για εξυπηρετούμενο πληθυσμό 

18.500 κατοίκους. 

Μελλοντικά, και εφόσον υπάρξει μεγαλύτερη επάρκεια νερού, αναμένεται αύξηση της 

ειδικής κατανάλωσης νερού, η οποία για την επόμενη 20ετία εκτιμάται σε τουλάχιστον 

280 l/κατ./ημ. και αυτή η τιμή λαμβάνεται ως ειδική κατανάλωση σχεδιασμού και 

ελέγχου του δικτύου ύδρευσης. 

Με βάση την εκτίμηση του θερινού πληθυσμού στους 23.400 κατ. για την 40ετία και 

την ειδική κατ’ άτομο κατανάλωση των 280 λίτρων/ημέρα προκύπτει η ημερήσια 

κατανάλωση ως: 

Qημ = 6.550 m3/ημ  

οπότε η μέση ωριαία κατανάλωση θεωρητικά είναι 6.550/24 = 273,0 m3/ώρα ή 75,8 

λιτ/sec. 

Από τον παραπάνω πληθυσμό θεωρείται ότι τα 20.000 άτομα κατοικούν εντός του 

πολεοδομικού συγκροτήματος Σκιάθου, ενώ τα 3.400 άτομα θα βρίσκονται στις πέριξ 

παραθεριστικές περιοχές της πόλης όπως αυτές περιγράφηκαν πιο πάνω. 

Επισημαίνεται γενικά ότι οι εκτιμήσεις κατανάλωσης νερού και οι ειδικές κατ’ άτομο 

παροχές, σχετίζονται και με τις υπάρχουσες περιορισμένες πηγές υδροληψίας. Oι 

προβλέψεις των μελλοντικών καταναλώσεων, έχουν ληφθεί έτσι ώστε να ελεγχθεί η 

επάρκεια του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.   

Η κατανάλωση του νερού σε κάθε οικισμό παρουσιάζει διακύμανση κατά τη διάρκεια 

του 24ώρου, σε συνάρτηση με το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων των καταναλωτών. 

Όπως συμβαίνει σε όλους τους παρόμοιους οικισμούς, έξαρση στην κατανάλωση 

σημειώνεται κατά τις πρωινές, τις μεσημεριανές καθώς και κατά τις απογευματινές και 

βραδινές ώρες.  

 

Στo ακόλουθο διάγραμμα εμφανίζεται σενάριο αιχμών, το οποίο κρίνεται ρεαλιστικό για 

μία τυπική μέρα θερινής αιχμής:  
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Διάγραμμα 1. Διακύμανση συντελεστή αιχμής κατανάλωσης ημερήσιας θερινής αιχμής 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία τη μηνιαίας και ετήσιας κατανάλωσης 

από το φρέαρ για το έτος 2017, σύμφωνα με την καταγραφή του υδρομέτρου 

απόληψης νερού του φρέατος της Φτελιάς. 

2017 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ 
ΦΤΕΛΙΑ 

ΜΗΝΑΣ 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΝΤΛΙΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  

1η 2η 3η m3/μήνα 

ΙΑΝ 242,11 85,60 184,10 59.950 

ΦΕΒ 241,21 59,27 170,10 49.247 

ΜΑΡ 180,28 186,83 190,10 53.661 

ΑΠΡ 119,00 164,50 290,90 58.311 

ΜΑΪ 184,50 179,50 335,30 70.487 

ΙΟΥΝ 268,25 280,15 341,70 89.270 

ΙΟΥΛ 397,85 296,95 411,20 108.978 

ΑΥΓ 588,12 264,40 431,95 109630 

ΣΕΠ 350,37 290,50 295,15 87.262 

ΟΚΤ 201,33 236,89 197,47 68.532 

ΝΟΕ 176,70 277,02 136,69 58.027 

ΔΕΚ 165,67 237,89 185,84 62.955 

Σύνολο    876.310 

Πίνακας 21. Στοιχεία λειτουργίας αντλιοστασίου ύδρευσης στο φρέαρ Φτελιάς για το έτος 2017. 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται μέγιστες, ελάχιστες και μέσες ημερήσιες 

παροχές του μήνα με την μεγαλύτερη ζήτηση και του μήνα με την μικρότερη ζήτηση 

για το έτος 2018.  
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Μέγιστη Ημερήσια (Αύγουστος 2018)  3.510 m3
 

Ελάχιστη ημερήσια (Ιανουάριος 2018) 1.780 m3
 

Μέση ημερήσια (Αύγουστος 2018) 3.367 m3
 

Μέση ημερήσια (Ιανουάριος 2018) 2.000 m3
 

Πίνακας 22. Μέγιστες, ελάχιστες και μέσες ημερήσιες παροχές. 

Προσεγγιστικό υδατικό ισοζύγιο έκαστου υδροφόρου σχηματισμού υδροληψίας  

Σύμφωνα με το 1ο Σχέδιο διαχείρισης Λεκανών απορροής, η Σκιάθος χωρίζεται σε 2 

ΥΥΣ. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το Βόρειο ΥΥΣ για το οποίο αναφέρεται ότι, η μέση 

ετήσια τροφοδοσία του συστήματος υπολογίζεται της τάξης των 4x106m3, ενώ οι 

απολήψεις σε ετήσια βάση εκτιμήθηκαν σε 0,4x106m3. Συνεκτιμώντας όμως και τις 

σημαντικές εκφορτίσεις του συστήματος τόσο στις προσχώσεις, όσο και στη θάλασσα 

σχεδόν περιμετρικά της έκτασης ανάπτυξης του, 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. Η ταξινόμησή 

του είναι σε ΚΑΛΗ ποσοτική κατάσταση. 

Στο σχέδιο της 1ης Αναθεώρησης, τα δύο αρχικά ΥΥΣ του 1ου ΣΔ, ενοποιηθήκαν σε 

νέο ενιαίο ΥΥΣ Σκιάθου. Η τροφοδοσία του συστήματος εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 

5,5x106m3, ενώ οι απολήψεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παραδοτέου των 

Πιέσεων, εκτιμώνται σε 0,9x106 m3, ενώ υπάρχουν και αξιόλογες εκφορτίσεις του 

συστήματος κυρίως στο βόρειο τμήμα του προς τη θάλασσα.   

Το σύνολο των απολήψεων που γίνονται σε υπερετήσια βάση από το σύστημα, 

υπολείπεται της αντίστοιχης τροφοδοσίας του. Η συνεκτίμηση και ενός όγκου λόγω 

των φυσικών εκφορτίσεων εκτιμούμε ότι δεν μεταβάλλει το συνολικό ισοζύγιο. Το 

ισοζύγιο του συστήματος προκύπτει πλεονασματικό. Η ποσοτική κατάσταση του 

συστήματος χαρακτηρίζεται ΚΑΛΗ.  

Σύμφωνα με την μελέτη με τίτλο ‘’Υδρογεωλογική μελέτη νήσου Σκιάθου’’ 

(ΥΔΡΟΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.-1971), καταγράφονται στον πίνακα 28 ότι η υδρολογική λεκάνη 

της Φτελιάς (Λ5) έχει ετήσιο όγκο βροχής 1.308.303m3.  Αφαιρώντας την εξατμισοδιαπνοή 

και την απορροή υπολογίζεται ο όγκος διηθήσεως σε 459.796m3.  

Συμπερασματικά, με την υπόθεση ότι οι υδρογεωλογικές λεκάνες ταυτίζονται με τις 

λεκάνες απορροής (δυσμενέστερο σενάριο) και με ότι αναφέρεται στα στοιχεία που 

παρατεθήκαν παραπάνω, οι απολήψεις ύδατος από τις υδρογεωλογικές λεκάνες της 

Φτελιάς με απόληψη νερού από το Φρέαρ (370.000m3/έτος), την γεώτρηση του Αγ. 

Αντωνίου (51.000m3/έτος) και Αγ. Φανουρίου (42.000m3/έτος) σύνολο 

463.000m3/έτος, οριακά, δύναται να τροφοδοτηθεί. 
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Όσον αφορά, για τις γεωτρήσεις της Μεγάλης άμμου, έχουμε σύνολο απολήψιμης 

ποσότητας 139.000m3/έτος. Σύμφωνα με τον υδρολογικό χάρη, οι γεωτρήσεις 

ανήκουν σε ξεχωριστές μικρές υδρολογικές λεκάνες για τις οποίες δεν γίνεται 

υπολογισμούς του υδατικού ισοζυγίου. Πάντως υδρογεωλογικά, σημειώνεται στον 

χάρτη ότι τροφοδοτείται με νερό και από παρακείμενες υδρολογικές λεκάνες.  

Για την γεώτρηση της Αγ. Παρασκευής με 48.000m3/έτος, αναμένεται να είναι δυνατή 

η τροφοδοσία της από τα αποθέματα του υπογείου υδατικού συστήματος. 

Να σημειωθεί ότι δεν έχουν υπολογισθεί (προστεθεί), ποσότητες από θέσεις 

υδροληψίας ιδιωτικές, που είναι ή δεν είναι καταγεγραμμένες. Για την περίπτωση της 

Φτελιάς δεν αναμένονται πολλές, καθώς εντός της λεκάνης εκτείνεται και το δίκτυο της 

διανομής, με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται ανάγκη για απόληψη νερού.  
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6.5.1 Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και της διαχείρισης του έργου 

συνολικά ή κατά τμήματα εφ’ όσον παρατηρούνται διαφοροποιήσεις. 

Το έργο αφορά την παροχή νερού στους κατοίκους και επιχειρήσεις της πόλης της 

Σκιάθου και περιφερειακά αυτής. Αξιοποιώντας πηγές υδροληψίας συλλέγει, 

απολυμαίνει και διανέμει το νερό στους συνδεδεμένους καταναλωτές της όπου υπάρχει 

δίκτυο ύδρευσης. Στόχος είναι η παροχή πόσιμου νερού με παράλληλα την ορθολογική 

χρήση του, εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητα του τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Το 

νερό είναι ανανεώσιμος φυσικός πόρος, ο οποίος μέσα από τον φυσικό του κύκλο 

καθαρίζεται και επαναπληρώνει τις φυσικές πηγές υδροληψίας.   

6.5.2 Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά την λειτουργία του έργου 

με εκτίμηση ποσοτήτων αιχμής και ετήσιας περιόδου. 

Κατά την λειτουργία του έργου, το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου, κάθε χρόνο απαιτεί 

συντήρηση και επισκευή βλαβών. Αρκετές από αυτές, πραγματοποιούνται από την ίδια 

η οποία είναι στελεχωμένη με τεχνικό προσωπικό. Περιπτώσεις πιο πολύπλοκες, τις 

αναλαμβάνουν εξωτερικοί συνεργάτες. Για την συντήρηση και επισκευή απαιτούνται 

υλικά όπως: 

Ορειχάλκινα υδραυλικά εξαρτήματα (γωνίες, ταφ, μαστοί, συστολές, μούφες, τάπες, 

κλέφτες νερού, διάφοροι τύποι ρακόρ,  κλπ.), Σφαιρικοί κρουνοί και κάνουλες, 

Μικροϋλικά (επιχρωμιωμένες προεκτάσεις, Φίμπερ υδρομετρών, ουρές υδρομετρών, 

inox σπιράλ συνδέσεων, πλαστικοί σύνδεσμοι, πλαστικά ρακόρ κλπ.). 

Ανταλλακτικά ή και ολική αντικατάσταση χρειάζονται για τις αντλίες, του φρέατος της 

Νερό δεν απαιτείται για την λειτουργία του έργου. Το νερό αφορά την ποσότητα που 

καταναλώνεται για ανάγκες γραφείου από την διοικητική υπηρεσία. 

Η εκτίμηση της ετήσιας ποσότητας απολυμαντικού που χρησιμοποιείται για το σύνολο 

της ποσότητας του νερού είναι 12m3 διαλύματος υποχλωριώδους Νατρίου. 

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. 

Κατά την λειτουργία του έργου δεν έχουμε εκροή υγρών αποβλήτων παρά μόνο από 

την λειτουργία των γραφείων της Διοίκησης.   



Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ «ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  ΦΡΕΑΤΟΣ ΦΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                   -82- 

 

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. 

Στερεά απόβλητα έχουμε από τις συσκευασίες των υλικών που χρησιμοποιούνται για 

τις επισκευές, από τα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά που αντικαθιστώνται κατά την 

συντήρηση και τις επισκευές, πιθανόν μικρές ποσότητες μπαζών από επισκευές 

δικτύου,  και από την λειτουργία των γραφείων της Διοίκησης.  

Οι κατηγορίες αποβλήτων που παράγονται κατά την λειτουργία του έργου και αφορούν 

Αστικά στερεά Απόβλητα σύμφωνα τους κωδικούς κατά ΕΚΑ, περιλαμβάνονται στην 

γενική κατηγορία κατά ΕΚΑ 17 (Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις) και στην 

γενική κατηγορία κατά ΕΚΑ 20 που περιγράφει τα Δημοτικά Απόβλητα 

Κωδικός 

ΕΚΑ 
Περιγραφή στερεού αποβλήτου 

17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03 

17 05 06  μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 07 05 05 

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 

20 01 02 γυαλιά 

20 01 36 
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από 
τα αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και  20 01 23 και 20 01 35 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 µέταλλα 

20 02 01 βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα 

20 03 άλλα δηµοτικά απόβλητα 

20 03 01 ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα 

Πίνακας 23. Κωδικοί κατά ΕΚΑ που παράγονται στον λιμένα Λουτρακίου. 

Για την ποιοτική ανάλυση των ΑΣΑ από τα γραφεία της Διοίκησης, δεν υπάρχουν 

δόκιμα στοιχεία. Για τους αναγκαίους υπολογισμούς θα ληφθεί ως ποιοτική σύσταση 

των ΑΣΑ, ίδια με την μέση ποιοτική σύσταση των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα του 

αναθεωρημένου ΕΣΔΑ. Στον πίνακα 25 παρουσιάζεται η ποιοτική σύσταση των αστικών 

στερεών αποβλήτων του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων 

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

Η ετήσια παραγωγή των ΑΣΑ από τα γραφεία της διοίκησης, δεν αναμένεται να είναι 

περισσότερα των 400kg/έτος. 

Επίσης υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση από τις επισκευές και τις εργασίες συντήρησης 

ποσότητα μετάλλων περίπου 200kg/έτος και πλαστικών κάθε κατηγορίας περίπου 

80kg/έτος.  

Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών στερεών 

Αποβλήτων του Δήμου Σκιάθου (2016), προβλέπεται και λειτουργεί χωριστή συλλογή 

4 ρευμάτων για πλαστικό, μέταλλα, χαρτί και οργανικά. Επίσης προβλέπεται αλλά δεν 

έχει λειτουργήσει χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (οργανικών). Για τις ανάγκες της 

λειτουργίας των γραφείων της Διοίκησης, θα πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι στα 

γραφεία για την διαλογή των υλικών.  

Επίσης, για τον Δήμο Σκιάθου, 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. Η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου, θα μπορεί να οργανώσει 

χωριστή συλλογή και άλλων κατηγοριών αποβλήτων εφόσον προκύπτουν τέτοια 

απόβλητα όπως π.χ μελάνια εκτυπωτών. 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 το συλλεγμένο προς 

ανακύκλωση ή επανάκτηση υλικό, προς το κεντρικό Πράσινο σημείο. 

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 
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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 από το οχήματα της εταιρείας.  

Έμμεσες εκπομπές ρύπων και αερίων θερμοκηπίου έχουμε από την ηλεκτρική ενέργεια 

που καταναλώνεται για τις ανάγκες θέρμανσης-ψύξης των γραφείων. Αυτές είναι: 

 CO2: από την καύση καυσίμων υλών για παραγωγή ενέργειας,  που 

χρησιμοποιείται ως ηλεκτρικής ενέργεια.   

Λόγω της μικρής σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και λόγω της πολυπλοκότητας 

του υπολογισμού των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, δεν θα γίνουν 

εκτιμήσεις της ποσότητας τους, θεωρώντας ότι δεν επηρεάζουν σημαντικά το σύνολο 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.  

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 έργου δεν υπάρχει εκπομπή θορύβου. Εκπομπές θορύβου θα 

έχουμε περιστασιακά στις επισκευές όποτε γίνονται και κατά περίπτωση. 

Δεν αναμένονται εκπομπές δονήσεων από την λειτουργία του έργου καθόσον δεν 

υπάρχει απαίτηση «βαρέως εξοπλισμού».  

6.5.7 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με αναφορά στην ισχύ 

και τις συχνότητες των εκπομπών. 

Δεν υπάρχουν εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
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6.6 Παύση λειτουργίας-αποκατάσταση 

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

λειτουργεί όλο το χρόνο και διαχρονικά σε βάθος χρόνου.  

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 

  Η παρούσα μελέτη, εξετάζει την υποχρέωση της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου όσον αφορά την 

διανομή νερού. Έκτατες συνθήκες με βλάβες που συνεπάγονται την μη δυνατότητα 

διανομής νερού, δεν ενέχουν κίνδυνο για το περιβάλλον, παρά μόνο αδυναμία 

τροφοδοσίας των καταναλωτών με νερό με ότι αυτό συνεπάγεται. Επίσης μπορεί από 

βλάβες να έχουμε και τοπικό πλημμυρισμό με νερό κάποιας περιοχής (πχ δρόμου, 

ακάλυπτου χώρου κλπ.) όπως για παράδειγμα από σπάσιμο κεντρικού αγωγού 

τροφοδοσίας. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν ενέχονται κίνδυνοι για το περιβάλλον, 

ενώ συνήθως η πλημμυρισμένη περιοχή είναι σημειακού χαρακτήρα και η ποσότητα 

του νερού διαφεύγει μέσω των φυσικών οδών όπως και στην περίπτωση που θα είχαμε 

βροχόπτωση.     

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. 

Εναλλακτική Λύση Α0 

Η εναλλακτική λύση Α0 (μηδενική λύση) είναι η διατήρηση της υφιστάμενης 

κατάστασης. Δηλαδή διατήρηση της τροφοδοσίας του Δικτύου της ΔΕΥΑ Σκιάθου, 

αποκλειστικά από το φρέαρ της φτελιάς με την βοήθεια της γεώτρησης του Αγ. 

Αντωνίου, της μόνης που είναι συνδεδεμένη με την δεξαμενή συλλογής-διανομής.  

Αυτό σημαίνει βραχυπρόθεσμα περεταίρω υποβάθμιση της ποιότητας του νερού του 

υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και του νερού του δικτύου. Το φαινόμενο της 

υφαλμύρηνσης του υδροφόρου θα παγιωθεί και θα oξυνθεί. Το νερό του 

συγκεκριμένου υδροφόρου θα καταστεί απαγορευτικό για υδρευτική χρήση, ενώ η 

αποκατάστασή του θα είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα, επισφαλής η επίλυση και με απαίτηση 

μεγάλου χρονικού διαστήματος.   

 

7.2 Αξιολόγηση και αιτιολόγηση της τελικής επιλογής σε σχέση με τις 

επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Η παρουσίαση 

των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, 

πίνακες και κατάλληλους χάρτες και σχέδια. Θα πρέπει να είναι 

περιεκτική, ενώ σε παράρτημα της ΜΠΕ μπορούν να δίνονται 

αναλυτικότερα στοιχεία, που περιλαμβάνουν: 

7.2.1 Αναλυτικότερη περιγραφή των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που 

εξετάστηκαν. 

Αναλυθήκαν στην παράγραφο 7.1 

7.2.2 Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος για 

κάθε βιώσιμη εναλλακτική λύση, καθώς και των τάσεων εξέλιξής 

του. 

Έχει αναλυθεί για την προτεινόμενη λύση. 
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7.2.3 Εκτίμηση και αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για κάθε βιώσιμη εναλλακτική λύση και αιτιολόγηση 

των κύριων λόγων απόρριψής της.  

Έχει αναλυθεί για την προτεινόμενη λύση. 
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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 τις θέσεις του έργου.    

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 μν 

ορίζεται ολόκληρη η προστατευόμενη περιοχή μόνο όσον αφορά στα 

στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντός για τα οποία χαρακτηρίστηκε η 

περιοχή αυτή.  

Το έργο δεν 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. 

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. 

Δεν υπάρχει περιοχή του δικτύου Natura 2000, πλησίον της περιοχής μελέτης  
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8.2 Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Στην Σκιάθο 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 1932-1938, 1956-1982 και 1989-

1992. 

ΜΗΝΕΣ 
Μέσο ύψος 
Βροχώπτ.(mm) 

Μέση 
Θερμο- 
κρασία 

(Co) 

Συντελεστής 
LANG 

Χαρακτηρισμός 
κατά GRACANIN 

Ιανουάριος 100,3 8,9 11,27 Υπέρυγρο 

Φεβρουάριος 43,9 9,3 4,72 Ύφυγρο 

Μάρτιος 46,5 10,8 4,31 Ύφυγρο 

Απρίλιος 24,9 14,6 1,71 Υπέρξηρο 

Μάϊος 32,7 18,8 1,74 Υπέρξηρο 

Ιούνιος 11,3 23,8 0,47 Υπέρξηρο 

Ιούλιος 8,8 25,9 0,34 Υπέρξηρο 

Αύγουστος 24,2 25,6 0,95 Υπέρξηρο 

Σεπτέμβριος 13,0 22,6 0,58 Υπέρξηρο 

Οκτώβριος 73,5 18,0 4,08 Ύφυγρο 

Νοέμβριος 72,2 13,2 5,47 Ύφυγρο 

Δεκέμβριος 116,4 10,2 11,41 Υπέρυγρο 

 Σύνολο: 567,7 Μ.Ο.: 16,8 3,92 ΥΠΟΞΗΡΟ 

Πίνακας 25. Μέση βροχόπτωση και θερμοκρασία στην Σκιάθο 

Βάσει των πιο παραπάνω στοιχείων, συμπεραίνουμε ότι η Σκιάθος ανήκει στον έντονο 

μεσογειακό τύπο βιοκλίματος. Πολύ μακρά ξηρά εαρινή περίοδος και μικρότερη αλλά 

πολύ υγρή χειμερινή περίοδος. Θερμότεροι και ξηρότεροι μήνες ο Ιούλιος με τον 

Αύγουστο ενώ ψυχρότεροι και με τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις ο Δεκέμβριος ο 

Ιανουάριος, και ο Φεβρουάριος. 

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. 
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Γράφημα 1. Ομβροθερμικό διάγραμμα κατά GANSEN-BAGNALIS 

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 Σκιάθου η 

ξηρά περίοδος ξεκινάει τέλη Απριλίου έως μέσα Οκτωβρίου. Περίπου 130 ημέρες.  
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Πίνακας 26. Συχνότητα εμφάνισης ανέμων (%) Μ.Σ. Σκιάθου (1986-1997) 
Πηγή: Ε.Μ.Υ., Επεξεργασία Ε.Υ.ΤΕ.ΠΟ.Α, 2002 

 

8.3 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Η Σκιάθος είναι ένα νησί λοφώδες με έντονο ανάγλυφο που χαρακτηρίζεται ως 

ημιορεινό. Οι ψηλότερες κορυφές είναι ο Σταυρός (438 μ.) και ο Κομπιάς (430 μ.). Τα 

ψηλότερα σημεία του νησιού βρίσκονται στο βόρειο – βορειοανατολικό τμήμα του ενώ 

τα χαμηλότερα απαντώνται στο ανατολικό και νοτιοδυτικό άκρο. 

Η Σκιάθος οφείλει τα μορφολογικά της χαρακτηριστικά τόσο στις γεωλογικές συνθήκες 

της περιοχής όσο και στους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το νησί όπως είναι 

η θάλασσα, οι άνεμοι, το νερό, το κλίμα κ.λ.π. Έτσι στο νησί παρατηρούνται επιμήκεις 

λόφοι με διευθύνσεις Β-Ν και ΒΔ-ΝΑ, στενά φαράγγια με διευθύνσεις Α-Δ και κοιλάδες 

με διευθύνσεις Β-Ν. Τα φαράγγια έχουν σχηματισθεί από τη δράση του ρέοντος νερού 

ενώ οι κοιλάδες συμπίπτουν με τις θέσεις των ρηγμάτων. Στο ανατολικό - 

βορειοανατολικό τμήμα της Σκιάθου οι κλίσεις είναι αρκετά ομαλές και τα εδάφη 

προσφέρονται για καλλιέργεια ενώ στο κεντρικό και δυτικό τμήμα έχουμε μεγαλύτερες 

κλίσεις, της τάξης του 15-20%, με εναλλαγή λόφων και μισγαγγείων που 

σχηματίζονται ανάμεσα στις λοφοσειρές.  

Το νησί έχει ακτές συνολικού μήκους 44 χλμ. Στο νότιο τμήμα, όπου έχουν 

σχηματισθεί ομαλές αμμώδεις παραλίες, οι ακτές κατατέμνονται από τρεις βαθείς 

όρμους, από τους οποίους ο ένας βρίσκεται στο μυχό όπου απλώνεται η πόλη της 

Σκιάθου. Στο βόρειο τμήμα οι ακτές είναι απόκρημνες και κατατέμνονται από 

ορμίσκους. 

Μποφώρ 
Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ Νηνεμία Σύνολο 

0         38,15 38,15 

1 0,340 0,316 0,070 0,105 0,305 0,434 0,211 0,211  1,992 

2 6,421 5,343 0,726 1,113 2,648 2,308 0,726 2,601  21,886 

3 8,905 7,780 0,691 0,539 1,359 1,277 0,398 3,351  24,300 

4 4,066 3,445 0,269 0,152 0,375 0,340 0,117 1,957  10,721 

5 0,797 0,844 0,070 0,035 0,105 0,082 0,000 0,316  2,249 

6 0,246 0,211 0,023 0,023 0,035 0,012 0,000 0,070  0,620 

7 0,023 0,035 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 0,012  0,082 

8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 

9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 

11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 

Σύνολο 0,798 17,974 1,849 1,979 4,827 4,453 1,452 8,518 38,150 00,000 
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Στη Σκιάθο υπάρχουν τρεις λίμνες, η Βρωμόλιμνη, η λιμνοθάλασσα του Αγίου 

Γεωργίου και η λιμνοθάλασσα της Στροφυλιάς, οι οποίες σχηματίσθηκαν από την 

επίκλυση της θάλασσας (Ολόκαινο) και στη συνέχεια την απόσυρσή της, κυρίως σε 

θέσεις μεγάλων κοιλάδων. 

Το νησί της Σκιάθου περιβάλλεται από μικρά ακατοίκητα ως επί το πλείστον νησιά που 

είναι η Τσουγκριά, η Ασπρόνησος, ο Αργκός, ο Μαραγκός, το Τσουγκριάκι, το Ρέπιο, τα 

Καστρονήσια, τα Μυρμηγκονήσια, το Πρασονήσιο και το Καλονήσιο, καθώς και από τις 

βραχονησίδες Τουράνες και Μαρίνες. 

Η περιοχή του έργου οριοθετείτε στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νησιού.  

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι ημιορεινή. Δυτικά του έργου υψώνεται ο λόφος 

Πλαγιά (330μ.) ενώ βορειότερα έχει και άλλες κορυφές (Καταβόθρα, 388μ.).  

Υπάρχουν μικρές μισγάγγειες στην ευρύτερη περιοχή του έργου.  

Οι κλίσεις είναι από ελαφριές έως μέτριες στην ευρύτερη περιοχή του έργου.. Η 

βλάστηση είναι έντονη, χαρακτηριστική των Β. Σποράδων και της Σκιάθου τόσο ως 

προς την πυκνότητα και τόσο ως προς την σύνθεση.  

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 Σκιάθου, 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 
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τις τομεακές πολιτικές (περιβαλλοντικές, αγροτικές, δασικές, κοινωνικές, οικονομικές) 

με άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στο τοπίο. 

Η ευρύτερη περιοχή, δεν παρουσιάζει ξεχωριστή ενότητα σε σχέση με το υπόλοιπο νησί 

και η μορφολογία του είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των φυσικών και 

ανθρώπινων παραγόντων. Έχει σε επίπεδο τοπίου σημαντική ποικιλομορφία, όπου σε 

εξαιρετικά μικρή αξονική απόσταση, συνδυάζονται μοναδικά αυθεντικά και ακραία 

φυσικά χαρακτηριστικά όπως, θάλασσα, αυθεντική ανεπηρέαστη ακτογραμμή με 

παραλίες με άμμο, γεωργικές καλλιέργειες, δασοσκεπή βουνά και κλιμακούμενη 

υψομετρική διαφορά ασθενών και μέτριων κλίσεων. 

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 όπως διατυπώθηκαν στην παράγραφο 8.3.2, 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, υδρογεωλογικά, υδρογραφικά, τεκτονικά και εδαφολ-

ογικά χαρακτηριστικά 

Γεωλογικά χαρακτηριστικά 

Η γεωλογική δομή του νησιού της Σκιάθου μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με τις 

ηλικίες και τη στρωματογραφία στις εξής κατηγορίες: 

 Το Τεταρτογενές (Ολόκαινο) 

 Την Πελαγονική ζώνη (Ανώτερο Κρητιδικό, Μέσο Τριαδικό, Παλαιοζωϊκό) 

 Το Προανωκρητιδικό Τεκτονικό Κάλυμμα (Ηωελληνικό τεκτονικό κάλυμμα) 

(i) Τεταρτογενές 

Οι σχηματισμοί που συμπεριλαμβάνονται στο Τεταρτογενές ανήκουν στο Ολόκαινο. Το 

Ολόκαινο περιλαμβάνει τις αλλουβιακές αποθέσεις, αποτελούμενες από αργιλοαμμώδη 

υλικά με μικρή συμμετοχή χαλίκων και κροκάλων στις κοίτες και τις εκβολές των 

χειμάρρων. Οι σχηματισμοί του εμφανίζονται περιμετρικά των λιμνών Στροφυλιάς, 

Βρωμολίμνης και Αγ. Γεωργίου, στους όρμους Γούρνες, Κουκουναριές, Μεγάλος 

Ασέληνος, στις κοιλάδες Πλατανιά - Αχειλά και Τρούλλου καθώς και κατά μήκος του 

ρέματος Ασέληνου. 

(ii) Πελαγονική ζώνη 

Πριν από 140 εκατομμύρια χρόνια, στις αρχές της Κρητιδικής περιόδου, μια γιγάντια 

ανοδική ορογενετική κίνηση ανύψωσε πάνω από τα κύματα τη λεγόμενη Πελαγονική 

οροσειρά, μια στενή ζώνη ξηράς που περιλαμβάνει τη βορειότερη Μακεδονία 

(Πελαγονία), τον Όλυμπο, την Ανατολική Θεσσαλία και τη Βόρεια Εύβοια. Στη Σκιάθο, 

η Πελαγονική Ζώνη συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στρώματα: 

 Ανώτερο Κρητιδικό 

 Μέσο Τριαδικό – Ιουρασικό 

 Παλαιοζωικό 

  Ανώτερο Κρητιδικό(Μαιστρίχιο) 

Οι κυριότεροι σχηματισμοί του Ανώτερου Κρητιδικού είναι οι Ασβεστόλιθοι, οι οποίοι 

είναι τεφροί μέχρι τεφρόλευκοι λεπτομεσοστρωματώδεις μέχρι άστρωτοι, συχνά 

βιτουμενιούχοι και κατά θέσεις μικρολατυποπαγείς. Είναι ανακρυσταλλωμένοι και 

μερικές φορές δολομιτιωμένοι. Υπέρκεινται επικλυσιγενώς άλλοτε των τριαδικών – 

ιουρασικών μαρμάρων, με τη μεσολάβηση ενός ορίζοντα ψηφιτοπαγών και άλλοτε των 

σχηματισμών του ηωελληνικού τεκτονικού καλύμματος. Εμφανίζονται διάσπαρτοι στο 

βόρειο και κεντρικό τμήμα του νησιού, στα αντερίσματα Καταβόθρα, Μύτικας, 

Κουρούπι, Καραφλυκανάτα και Κομπιά, στο Ακρωτήρι Κάστρο, στα Καστρονήσια και 

βόρεια της πόλης της Σκιάθου. Γενικά το στρώμα αυτό καταλαμβάνει τις πιο ψηλές 

βουνοράχες του νησιού. Το μέγιστο πάχος του είναι 300 μ. περίπου. 

Μέσο Τριαδικό – Ιουρασικό 
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Με μέγιστο πάχος περίπου 200 μέτρα, αποτελείται από μάρμαρα παχυστρωματώδη 

μέχρι άστρωτα, χρώματος τεφρόλευκου μέχρι τεφρού, καρστικά, βιτουμενιούχα. Σε 

μερικές θέσεις σε διαβρωμένες επιφάνειες περιέχουν επιφλοιώσεις αιματίτη ή μικρού 

πάχους βωξιτικούς ορίζοντες. Στα κατώτερα μέλη τους παρεμβάλλονται δολομιτικά 

μάρμαρα και κρυσταλλικοί δολομίτες. Βρίσκονται επιφανειακά σε μικρή έκταση σε 

διάφορα σημεία στο κέντρο του νησιού και πιο συγκεκριμένα στα υψώματα 

Καταβόθρα, Κεχριά, Μισόκολο και Κοπάνες, καθώς και στα ανατολικά της πόλης της 

Σκιάθου, στο ανατολικό τμήμα της χερσονήσου Πούντας και σε ολόκληρη την 

Ασπρόνησο.   

 Παλαιοζωικό 

Το Παλαιοζωικό κρυσταλλικό υπόβαθρο, με πάχος που φτάνει τα 350 μέτρα, 

αποτελείται από διμαρμαρυγιακούς ορθό και παραγνεύσιους, οι οποίοι είναι συχνά 

οφθαλμώδεις, με οφθαλμούς ποικίλου μεγέθους από άστριους και χαλαζία, καθώς 

επίσης και από γνευσιοσχιστόλιθους με παρεμβολές αμφιβολιτικών σχιστολίθων και 

αμφιβολιτών. 

Οι γνεύσιοι / γνευσιοσχιστόλιθοι είναι χρώματος καστανού μέχρι καστανοπράσινου ή 

πράσινου, με γρανολεττιδοβλαστικό και υφή προσανατολισμένη. Τα κύρια 

ορυκτολογικά τους συστατικά είναι άστριοι (καλιούχοι άστριοι, πλαγιόκλαστα), 

μαρμαρυγίες (μοσχοβίτης, βιοτίτης) και χαλαζίας, ενώ σε μικρότερη αναλογία 

απαντούν χλωρίτης, σερικίτης, αμφίβολοι (ακτινόλιθος, υπόλοιπα πράσινης 

κεροστίλβης), επίδοτα και γρανάτες. 

Οι αμφιβολιτικοί σχιστόλιθοι – αμφιβολίτες είναι χρώματος πρασινωπού με ιστό 

αδροκρυσταλλικό, διαβλαστικό και υφή συμπαγή. Τα κύρια ορυκτολογικά τους 

συστατικά είναι αμφίβολοι (υπόλοιπα πράσινης κεροστίλβης που έχει μετατραπεί σε 

ακτινόλιθο) και πλαγιόκλαστα. 

Κατά θέσεις απαντούν στρωματοειδείς απλιτοπηγματικές φλέβες, ενώ απουσιάζουν εξ 

ολοκλήρου οι ανθρακικές ενστρώσεις. Οι σχηματισμοί του κρυσταλλικού υποβάθρου 

είναι πολυφασικά μεταμορφωμένοι και σε αυτούς διαπιστώθηκαν: 

α) μια μεταμόρφωση παλαιοζωικής ηλικίας στην αμφιβολιτική φάση 

β) μια μεταμόρφωση πρασινοσχιστολιθικής φάσης που έγινε μεταξύ του τέλους του 

Ανωϊουρασικού και της αρχής του Κατωκρητιδικού 

 μια μεταμόρφωση υψηλών πιέσεων - χαμηλών θερμοκρασιών, στη γλαυκοφανιτική 

φάση, ηλικίας μετακρητιδικής – προηωκαινικής και 

 μια ανάδρομη κατώτερης προσινισχιστολιθικής φάσης μεταμόρφωση, 

μεταμεσοηκαινικής ηλικίας. 

Οι σχηματισμοί του Παλαιοζωικού στρώματος κυριαρχούν σε όλο το δυτικό τμήμα του 

νησιού της Σκιάθου, στην Τσουγκριά και το Τσουγκριάκι 
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(iii) Προανωκρητιδικό (ηωελληνικό) τεκτονικό κάλυμμα 

Αποτελεί σύνολο πολυφασικά μεταμορφωμένων πετρωμάτων (ανακρυσταλλωμένοι 

ασβεστόλιθοι, μάρμαρα, σχιστόλιθοι, σερπεντινίτες, μεταηφαιστίτες ενδιάμεσης έως 

μέσης βασικής σύστασης), που συνοδεύονται από μεταϊζήματα, επωθημένα μεταξύ του 

τέλους του Ανωϊουρασικού και της αρχής του Κατωκρητιδικού, πάνω στην έντονα 

διαβρωμένη προκρητιδική πελαγωνική σειρά σχηματισμών. Οι σχηματισμοί του 

ηωελληνικού τεκτονικού καλύμματος έχουν υποστεί: 

 μια μεταμόρφωση πρασινοσχιστολιθικής φάσης που έγινε κατά την τεκτονική 

τοποθέτηση του καλύμματος 

 μια μεταμόρφωση υψηλών πιέσεων και χαμηλών θερμοκρασιών στη 

γλαυκοφανιτική φάση, ηλικίας μετακρητιδικής – προανωκρητιδικής 

 μια ανάδρομη μεταμόρφωση, κατώτερης πρασινοσχιστολιθικής φάσης, 

μεταμεσοηωκαινικής ηλικίας. 

Από τους σχηματισμούς που συνθέτουν το Ηωελληνικό τεκτονικό κάλυμμα, αυτοί 

που απαντώνται στην περιοχή της Σκιάθου είναι:  

 Οι μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι, με μέγιστο πάχος 300 μέτρα περίπου. Πρόκειται 

κυρίως για μοσχοβιτικούς και λιγότερο για διμαρμαρυγιακούς και βιοτιτικούς, 

χρώματος καστανού μέχρι καστανόφαιου και κατά θέσεις υποπράσινου, με ιστό 

λεπιδοβλαστικό και υφή έντονα προσανατολισμένη. Κατά θέσεις παρεμβάλλονται 

επιδοτιτικοί, γλαυκοφανιτικοί, χλωριτικοί, ανθρακικοί και γραφιτικοί σχιστόλιθοι, 

μεταψαμμίτες, φυλλίτες, φακοί μεταηφαιστιτών και ενστρώσεις 

ανακρυσταλλωμένων ασβεστολίθων.  

 Οι σερπεντινίτες, βαθυπράσινου μέχρι καστανοπράσινου χρώματος, με ιστό 

διαβλαστικό – κυψελώδη και υφή ακανόνιστη, μέχρι ελαφρά προσανατολισμένη. 

Συνίσταται εξ’ ολοκλήρου από μάζα σερπεντίνη που διασχίζεται από δίκτυο 

φλεβιδίων χρυσότιλου. Συχνά παρατηρούνται ψευδομορφωμένοι σε σερπεντίνη, 

κρύσταλλοι ολιβίνη και πυροξένων, όπως επίσης και κρύσταλλοι μεταλλικών 

ορυκτών διάσπαρτοι ή συγκεντρωμένοι σε μικρορωγμές του πετρώματος. 

Προέρχονται από περιδοτίτες.  

 Οι Ανακρυσταλλωμένοι ασβεστόλιθοι έως μάρμαρα, με μέγιστο πάχος 100 μέτρα 

περίπου. Πρόκειται για ενστρώσεις που απαντούν με μεγάλη συχνότητα μέσα 

στους μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους του ηωελληνικού τεκτονικού καλύμματος. 

Είναι τεφρόλευκοι μέχρι κυανοί, συχνά δολομιτικοί ζαχαρώδεις, 

λεπτοστρωματώδεις, με τοπικές πυριτικές ενστρώσεις. Κατά θέσεις σιπολινικοί, 

χρώματος κυανόλευκου μέχρι πρασινόλευκου. Μερικές φορές στις ανθρακικές 

αυτές ενστρώσεις παρεμβάλλονται σχιστόλιθοι διαφόρων τύπων (μαρμαρυγιακοί, 

χλωριτικοί και επιδοτιτικοί). 
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Οι Μαρμαρυγιακοί Σχιστόλιθοι δεσπόζουν στα χαμηλότερα σημεία του ανατολικού 

τμήματος της Σκιάθου και στο νησάκι Αργκός. Οι Σερπεντινίτες είναι σχεδόν 

ανύπαρκτοι, με μεμονωμένες εμφανίσεις σε δύο σημεία στο κέντρο, (κοντά στον όρμο 

Καταβόθρα) και στα βορειοανατολικά του νησιού (μέσα στο ρέμα Αχειλά). Οι 

Ανακρυσταλλωμένοι Ασβεστόλιθοι παρατηρούνται στην περιοχή του Ακρωτηρίου 

Μύτικας και σε παραλιακές ζώνες στα βόρεια του νησιού καθώς και στα νησάκια 

Μαραγκός και Ρέπιο. 

Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά 

Σύμφωνα με την μελέτη με τίτλο ‘’Υδρογεωλογική μελέτη νήσου Σκιάθου’’ 

(ΥΔΡΟΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.-1971), ως υδρογεωλογικές ενότητες παρουσιάζονται οι κάτωθι 

γεωολογικοί σχηματισμοί: 

− Προσχωματικές αλλουβιακές αποθέσεις-θίνες 

− Το ελουβιακόν σαθρόν σχιστολιθικό κάλυμμα 

− Η ανθρακική μεσοζωϊκή φάση (Κριτιδικοί ασβεστόλιθοι-τριαδικοί δολομίται) 

− Η ανθρακική παλαιοζωΛική φάση (Μάρμαρα-σιπολλίναι και ανθρακομιγείς 

σχιστόλιθοι 

− Οι σαθροί γνευσιακοί ορίζοντες 

1. Προσχωματικές αλλουβιακές αποθέσεις-θίνες 

Οι προσχωματικές αποθέσεις και θίνες λόγω πετρογραφικής συστάσεως 

καιστρωματογραφικής θέσεως, αποτελούν τον κατ΄εξοχήν υδροφορέαν του νησιού. 

Εντός των προσχωματικών σχηματισμών αναπτύσσεται ελεύθερος φρεάτιος ορίζοντας 

και σε επαφή με το υποκείμενο συμπαγές και άνυδρον υπόβαθρον το οποίο κατά 

περίπτωση είναι είτε ο ο ορίζοντας των σχιστολίθων του κρυσταλλοπαγούς πυρήνα είτε 

οι αργιλικοί σχιστόλιθοι του φλύσχη. 

Ο εμπλουτισμός σε νερό των προσχώσεων εξασφαλίζεται εκ της άμεσου διηθήσεως των 

όμβριων υδάτων στην επιφάνεια και σε περιπτώσεις μέσω πλευρικής μεταγγίσεως 

υδάτων στο σχιστολιθικό κάλυμμα όπου αναπτύσσεται στις προσβάσεις των 

διαμερισμάτων ή στην ανθρακική φάση (ασβεστόλιθοι, μάρμαρα, αθρακοκομιγείς 

σχιστόλιθοι). 

Η ανάπτυξη οριζόντιου φρεατίου στις προσχωματικές αποθέσεις αποτελεί καθολικό 

φαινόμενο στο νησί και σε αυτό συμβάλλει κυρίως το ιδιόμορφο τοπογραφικό 

ανάγλυφο δηλαδή την ανάπτυξη προσχωματικών σχηματισμών σε κοιλάδες που 

περικλείονται από υδατοστεγούς πετρογραφικούς σχηματισμούς που καταλήγουν στη 

θάλασσα.  

2. Ελλουβιακόν σαθρόν σχιστολιθικό κάλυμμα 



Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ «ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  ΦΡΕΑΤΟΣ ΦΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                  -98- 

 

Ο ορίζοντας των σχιστολίθων του κρυσταλλοπαγούς υποβάθρου και ο φλύσχης λόγω 

παρατεταμένης αποσάθρωσης η οποία συνέβαλε και στην πλούσια βλάστηση έχει 

καλυφθεί από σαθρό εδαφικό κάλυμμα κυμαινόμενου πάχους μεταξύ 1-4 μέτρων.  

Η πετρογραφική σύσταση του καλύμματος στο οποίο συμμετέχει με υψηλή 

περιεκτικότητα ο χαλαζιακός και μαρμαρυγιακός κόκκκος, συντελεί στη δημιουργία 

κατάλληλου υδροφόρου για την ανάπτυξη υδροφορίας επαφή με το υποκείμενο 

συμπαγές πέτρωμα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σαθρό σχιστολιθικό κάλυμμα αναπτύσσεται στα πρανή των 

αντερισμάτων η κλίση της πιεζομετρικής επιφάνειας της σχηματιζόμενης υδροφορίας 

επαφής είναι μεγάλη και κατά συνέπεια το υπόγειο νερό, βρίσκεται στη συνεχή 

διακίνηση προς τα κατάντη. Μέρος των υδάτων επαφής εμπλουτίζει τις αλλουβιακές 

προσχωματικές αποθέσεις των κοιλάδων. 

3. Ασβεστόλιθοι και δολομίτες του Μεσοζωϊκού 

Η ανθρακική μεσοζωϊκή σειρά (ασβεστόλιθοι του Κρητιδικού-δολομίτες του Τριαδικού) 

αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο υδροφορέα του νησιού μετά τον υδροφόρο 

ορίζοντα στις αλλουβιακές αποθέσεις. 

Η αποκάρστωση των ασβεστολιθικών και των δολομιτικών πετρωμάτων, ή 

στρωματογραφική και τοπογραφική θέση τους, συμβάλλουν στην δημιουργία ευνοϊκών 

συνθηκών υδρομάστευσης των ομβριων υδάτων σε όλη την επιφάνεια που 

αναπτύσσονται.  

 Τα καρστικά ύδατα που κινούνται εντός της μάζας των ασβεστολίθων βρίσκονται στην 

επαφή με το κρυσταλλοπαγές σχιστολιθικό σύστημα που είναι υποκείμενο των 

ασβεστολίθων. Συνέπεια αυτού είναι: 

− είτε να δημιουργούνται πηγές επαφής 

− είτε να δημιουργούνται πηγές υπερπλήρωσης 

− είτε να εκφορτίζονται τα ύδατα στην θάλασσα 

− είτε να εμπλουτίζονται πλευρικώς τα επικείμενα των ασβεστολίθων ιζήματα 

− είτε να εμπλουτίζονται πλευρικώς τα επικείμενα των ασβεστολίθων  

− είτε να εμπλουτίζετε κατά την κατακόρυφη στο υποκείμενο κρυσταλλοπαγές 

υπόβαθρο και δη το σύστημα ασυνεχειών της ανθρακικής φάσεως των 

ανθρακομικών σχιστολίθων και μαρμάρων-σιπολλινών.  

Γενικώς η κίνηση του καρστικού ύδατος εντός της μάζας των ανθρακικών πετρωμάτων 

είναι ακαθοριστη. 

Η στάθμη ηρεμίας των διακινουμένων καρστικώς υδάτων είναι πάντοτε η επιφάνεια της 

θάλασσας. 

4. Μάρμαρα, σιπολλίνες και κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι του μεταμορφωμένου 

πελαγωνικού συστήματος 



Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ «ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  ΦΡΕΑΤΟΣ ΦΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                  -99- 

 

Ο ορίζοντας των μαρμάρων απαντά κατ’ επιφάνεια στην περιοχή Φτελιά, δυτικά της 

πόλης της Σκιάθου. 

Τα μάρμαρα εντός του ορίζοντα των σχιστολίθων και των ανθρακικών σχιστολίθων 

βρίσκοτνται υπό τη μορφή φακών, των οποίων η έκταση είναι άγνωστη καθ΄όσον 

καλύπτονται από τους ανώτερους πετρογραφικούς σχηματισμούς. 

Η υδρογεωλογική συμπεριφορά ταυτίζεται με την αυτή των ασβεστόλιθων και αποκτά 

για την Σκιάθο ιδιαίτερη σημασία καθότι έρχονται σε επαφή με την ανθρακική 

σχιστολιθική φάση και με αυτή της μεσοζωϊκής σειράς. 

Εντός των μαρμάρων αναμένεται σχηματισμός υδροαποθεματικών ζωνών υπογείου 

ύδατος στο ύψος της στάθμης της θάλασσας. 

5. Σαθροί γνευσιακοί ορίζοντες του πελαγωνικού συστήματος.  

Όπως προαναφέρθηκε, κατώτερος ορίζοντας του κρυσταλλοπαγούς υποβάθρου είναι ο 

γνεύσιος. Οι γνεύσιοι γενικώς έχουν υποστεί εντονώτατη αποσάθρωση με συνέπειαν 

την μεταβολή τους σε χονδρόκοκκη χαλαζιακή-αστριακή άμμο. Το φαινόμενο αυτό έχει 

ιδιαίτερη υδρογεωλογική σημασία καθώς οι γνεθσιακοί ορίζοντες έχουν χαρακτήρα 

υδροφόρου με ικανότητα συγκεντρώσεως ικανού γεωλογικού υδατικού αποθέματος 

λόγω του υψηλού ενεργού πορώδους. 

Η παρουσία καολίνου εντός των γνευσίων, προερχομένου από την αποσάθρωση των 

αστρίων και σκωριών προερχόμενοι από αποσάθρωση του φεμικού στοιχείου και 

ιδιαίτερα του μαγνητίτου, έχει συνέπεια την παρουσία εντός των υδάτων του 

καστανέρυθρου αιωρήματος. 

Ο εμπλουτισμός των γνευσιακών οριζόντων επιτυγχάνεται δια της αμέσου διηθήσεως 

των όμβριων υδάτων στο επιφανειακό ανάπτυγμα τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επικείμενος σχηματισμός των γνευσίων είναι ο 

πετρογραφικός ορίζοντας των σχιστόλιθων (άνυδρος σχηματισμός), η υδροφορία αυτών 

παρουσιάζεται και αρτεσιανό.  

‘Ανυδροι γεωλογικοί σχηματισμοί 

Ως άνυδροι γεωλογική σχηματισμοί παρουσιάζονται: 

− ο συμπαγής σχιστολιθικός μαρμαρυγιακός που αναπτύσσεται υπό το κάλυμμα το 

εδαφικού σχιστόλιθου 

− ο αργιλικός σχιστόλιθος του φλύσχη 

− οι περιδοτίτες 

− κατά περίπτωση συμπαγείς γνεύσιοι 

− κατά περίπτωση συμπαγείς ανθρακομιγείς σχιστόλιθοι 

Ο ακόλουθος υδρογεωλογικός χάρτης αποτυπώνει τις υδρογεωλογικές ενότητες. Δεν 

είναι εκτυπωμένος στην πραγματική του κλίμακα (1:20.000)  
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Χάρτης 11. Υδρογεωλογικός χάρτης νήσου Σκιάθου (ΥΔΡΟΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. – 1971). 
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Σύμφωνα με την ’’Υδρογεωλογική αναγνώριση κι αποτύπωση των συνθηκών 

ύδρευσης του Δήμου Σκιάθου’’, (ΙΓΜΕ-Νοέμβριος 2008-Κοντοδήμος, Ζοραπάς), η 

ικανότητα των γεωλογικών σχηματισμών για τη διαμόρφωση υδροφορίας είναι 

αποτέλεσμα της διαπερατότητας που αυτοί διαθέτουν και παραγόντων όπως: της 

τοπογραφίας, του πάχους τους, της σχέσης τους με άλλους σχηματισμούς ή το 

επίπεδο της θάλασσας, της τροφοδοσίας τους κ.α. 

Η διαπερατότητα παρουσιάζεται με τη μορφή: 1) πορώδους μέσου (πρωτογενές), σε 

κοκκώδεις σχηματισμούς, 2) ασυνεχειών μάζας, σε ανθρακικούς ή άλλους συμπαγείς 

σχηματισμούς (δευτερογενές) και οφείλεται σε τεκτονικά αίτια, κατακερματισμό, 

καρστικοποίηση κλπ. 

Η ταξινόμηση των γεωλογικών σχηματισμών ως προς την κατηγορία του 

συντελεστή διαπερατότητας Κ γίνεται με βάση την ταξινόμηση κατά Terzaghi and Peck 

(1967) και παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί. 

Κατηγορίες Συντελεστών Διαπερατότητας κατά Τerzaghi and Peck (1967) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ k (m/sec) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  

10-3< k ΥΨΗΛΗ 

10-5 ≤ k< 10-3 ΜΕΤΡΙΑ 

10-7 ≤ k< 10-5 ΧΑΜΗΛΗ 

10-9 ≤ k< 10-7 ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 

k< 10-95 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΣ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Η ταξινόμηση των γεωλογικών σχηματισμών στις κατηγορίες αυτές γίνεται σύμφωνα 
με μακροσκοπικές παρατηρήσεις και βιβλιογραφικά στοιχεία. 

Η ανάπτυξη υδροφορίας, για την ν. Σκιάθο αναμένεται: 

1. Εντός των ανθρακικών σχηματισμών ηλικίας Άνω Κρητιδικού (Κs-Κ), δηλαδή 

μαρμάρων   ή   ασβεστόλιθων,   οι   οποίοι   είναι   πολυτεκτονισμένοι   και 

καρστικοποιημένοι. Παρουσιάζουν δευτερογενές πορώδες και μέτρια-υψηλή 

διαπερατότητα. Το αδιαπέρατο υπόβαθρο από σχιστολίθους και σερπεντινίτες 

βοηθά στην δημιουργία υδατικών σωμάτων σημαντικού πάχους με εκτεταμένη 

και  δυναμική υδροφορία. Το φρέαρ "Φτελιά" έχει ανορυχθεί σε αυτούς τους 

σχηματισμούς, 

2. Εντός των ανθρακικών σχηματισμών ηλικίας Τριαδικού - Ιουρασικού (Tm-J.mr), 

δηλαδή  μαρμάρων  τα  οποία  είναι  τεκτονισμένα  και  καρστικοποιημένα. 

Παρουσιάζουν δευτερογενές πορώδες και μέτρια - υψηλή διαπερατότητα. 

3. Στους ανθρακικούς φακούς και ενστρώσεις εντός των σχιστολίθων (Ks-mr), οι 

οποίοι παρουσιάζουν δευτερογενές πορώδες και  μέτρια διαπερατότητα.  Οι 

σχηματισμοί αυτοί διαθέτουν υδροφορία, χωρίς όμως να είναι εκτεταμένη και 
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δυναμική. Η πηγή "Πρ. Ηλία" εκφορτίζει αυτούς τους σχηματισμούς, όπως επίσης οι 

πηγές "Σταμέλλου" και "Αγ. Ταξιάρχη" οι οποίες είναι ανεκμετάλλευτες. 

4. Στις  αλλουβιακές  αποθέσεις,  οι  οποίες  χαρακτηρίζονται  από  μέτρια 

διαπερατότητα, λόγω πρωτογενούς πορώδους. 

5. Στον ελλουβιακό μανδύα των σχιστολίθων και γνευσίων ο οποίος διαθέτει πάχος 

της τάξης των 5m και χαρακτηρίζεται από χαμηλή έως μέτρια διαπερατότητα, 

λόγω πρωτογενούς πορώδους. 

6. Στο κρυσταλλικό υπόβαθρο το οποίο λόγω τεκτονισμού (ρηγματογόνου και 

ρωγματογόνου) υδροφορεί λόγω των ασυνεχειών και διακλάσεων στην μάζα του. 

Οι περισσότερες ιδιωτικές γεωτρήσεις έχουν ανορυχθεί εντός των τριών 

τελευταίων σχηματισμών. 

 

Στα ίδια συμπεράσματα, καταλήγει και η μελέτη ‘’Αναγνωριστική Γεωλογική-

Υδρογεωλογική για αξιοποίηση νέων πηγών υδροληψίας στη Σκιάθου’’  (Ελευθέριος 

Ζερβός – ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2008). Αναφέρεται ότι από υδρογεωλογική άποψη, οι 

σχηματισμοί του νησιού μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες: 

 Υδροπερατοί λόγω πρωτογενούς πορώδους 

 Υδροπερατοί λόγω δευτερογενούς πορώδους (καρστικοποίηση, οδοί 

κυκλοφορίας μέσω ρηγμάτων, διακλάσεων) 

 Αδιαπέρατοι. 

Α) Υδροπερατοί σχηματισμοί λόγω πρωτογενούς πορώδους  

-     Τεταρτογενείς αποθέσεις (προσχώσεις και θίνες) 

Είναι κυρίως άμμοι και είναι εξαιρετικά υδροπερατές. Θα πρέπει να σημειωθεί και η 

ύπαρξη δύο λιμνών, η μια στην λεκάνη μεταξύ όρμων Γούρνες και Κουκουναριές και η 

άλλη στη λεκάνη μεταξύ της πόλης της Σκιάθου και Ακρ. Κέφαλος. Σχηματίζονται 

εντός αυτών φρεάτιοι υδροφορείς με υποκείμενο το συμπαγές άνυδρο υπόβαθρο 

συνήθως από σχιστόλιθους. Η χονδροκοκκώδης πετρογραφική σύσταση των 

αποθέσεων αυτών είναι η αιτία υψηλού ενεργού πορώδους και επομένως ικανού 

υπόγειου υδατικού δυναμικού. Οι υδροφορείς αυτοί έχουν υποστεί υπερεκμετάλλευση. 

-    Αποσαθρώματα γνεόσκον και σχιστόλιθων 

Περιοχές που παρουσιάζονται περιορισμένες υδροφορίες μέσα στους μανδύες, 

αποσάθρωσης γνεύσιων και σχιστόλιθων. Οι συνήθως καλυμμένοι από βλάστηση 

σχηματισμοί αυτοί έχουν πάχος της τάξης των 5πι περίπου. Σχηματίζουν αβαθείς 

ελεύθερους φρεάτιους ορίζοντες με τα υποκείμενα αδιαπέρατα πετρώματα. Συχνά τα 

νερά των φρεατίων οριζόντων των σχηματισμών αυτών, που προέρχονται από 

αποσάθρωση γνεύσιων. (π.χ. περιοχή Κουκουναριών) παρουσιάζουν καστανέρυθρο 

αιώρημα λόγω διαλυμάτων σκουριών, προερχόμενη από αλλοίωση μαγνητίτη. 
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Β) Υδροπερατοί σχηματισμοί λόγω δευτερογενούι; πορώδους 

-    Ανωκρητιδικοί ασβεστόλιθοι 

Οι σχηματισμοί αυτοί είναι έντονα καρστικοποιημένοι, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται & 

σημαντική υδροφορία και πηγές τύπου επαφής με το υποκείμενο στεγανό υπόβαθρο. 

Κύρια αιτία ευνοϊκής υδροφορΐας των σχηματισμών αυτών είναι η καρστικοποίηση που 

έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το υπόγειο νερό, κινούμενο εντός των 

σχηματισμών αυτών, εκφορτίζεται στη θάλασσα υπό μορφή παράκτιων και 

υποθαλάσσιων πηγών ή σχηματίζει χερσαίες πηγές επαφής και υπερπλήρωσης ή 

εμπλουτίζει) παρακείμενους υδροπερατούς σχηματισμούς. Αποτελούν πεδίο 

υδρογεωλογικής έρευνας. 

-     Τριαόικοιουρασικά μάρμαρα. 

Η συμπεριφορά τους είναι όμοια με αυτή των ασβεστόλιθων και των δολομιτών. Μόνο 

οι καρστικοί αγωγοί τους είναι οδοί κυκλοφορίας υπογείου νερού. Είναι επιδεκτικά 

υδρογεωλογικης έρευνας. Συνήθως η επαφή τους με τους υποκείμενους στεγανούς 

σχιστολιθικούς σχηματισμούς γίνεται σε αρνητικά υψόμετρα και σε θέσεις πλησίον της 

θάλασσας, οπότε υπάρχει επαφή του θαλάσσιου και υπόγειου νερού σε κάποιο βάθος 

(διεπιφάνεια) και πιθανή εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού τους θα πρέπει να 

γίνει με σχεδιασμό κατάλληλου προγράμματος γεωτρήσεων ώστε η διεπιφάνεια 

θαλάσσιου-γλυκού νερού να διατηρηθεί όσο το δυνατόν σταθερή. 

-    Γνεύσιοι — γνευσιοσχιστόλιθοι κρυσταλλιού υπόβαθρου 

Περιοχές του κρυσταλλικού υπόβαθρου με ικανή υδροφορία λόγω αναπτυγμένου 

δευτερογενούς πορώδους (ρήγματα, διακλάσεις) 

Γ) Αδιαπέρατοι σχηματισμοί  

-    Γνεύσιοι - γνευσιοσχιστόλιθοι κρυσταλλικού υπόβαθρου  

-    Σχιστόλιθοι τεκτονικού καλύμματος 

Εκ των αναφερθέντων γεωλογικών σχηματισμών υδρογεωλογικό ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι ανθρακικοί σχηματισμοί (ασβεστόλιθοι, μάρμαρα), καθώς και περιοχές 

του στεγανού υπόβαθρου με αυξημένη δευτερογενή υδροπερατότητα. 
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Υδρογραφία 

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.  

Το νησί διακρίνεται σε πολλές επί μέρους λεκάνες απορροής. Οι υδρολογικές αυτές 

λεκάνες παρουσιάζουν διδυμία με αντίθετους άξονες απορροής από τους οποίους ο 

ένας κατευθύνεται προς το βορρά και ο άλλος προς το νότο.  

H Σκιάθος έχει τρεις λίμνες, οι οποίες αποτελούν σημαντικούς βιότοπους για τη 

χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Πρόκειται για τη Βρωμόλιμνη, τη Στροφυλιά και 

τη λίμνη του Αγίου Γεωργίου. 

Η Βρωμόλιμνη είναι αβαθής λιμνοθάλασσα η οποία το καλοκαίρι χωρίζεται σε δύο 

τμήματα. Έχει εμβαδόν 5 στρέμματα και βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης 

της Σκιάθου. 

Η λίμνη του Αγίου Γεωργίου είναι επίσης αβαθής λιμνοθάλασσα. Τα εδάφη της είναι 

αμμώδη και σε ορισμένα σημεία αργιλοπηλώδη. Έχει εμβαδόν 30 στρέμματα και 

βρίσκεται στο χώρο του αεροδρομίου, 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της 

Σκιάθου. 

Η Στροφυλιά ανήκει στον υγρότοπο των Κουκουναριών, βρίσκεται 14 χιλιόμετρα 

δυτικά της πόλης της Σκιάθου και έχει εμβαδόν 350 στρέμματα. Η λίμνη επικοινωνεί 

μέσω ενός διαύλου με τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως 

λιμνοθάλασσα. Μάλιστα, παρατηρείται περιοδικά το φαινόμενο κάποια μέρη του 

υγροτόπου να κατακλύζονται από αλμυρό και υφάλμυρο νερό, ενώ κάποια άλλα μέρη 

να κατακλύζονται από γλυκό νερό. 

Τα σημαντικότερα ρέματα της Σκιάθου είναι: 

Το ρέμα Γανωτή, το οποίο πηγάζει από τη θέση Άγιος Δημήτριος στα βόρεια της πόλης 

της Σκιάθου. Ένα άλλο ρέμα που πηγάζει από τον Προφήτη Ηλία ενώνεται με αυτό στο 

ύψος του δρόμου Σκιάθος – Ακρωτήριο Κατεργάκι. Το ρέμα Γανωτή έχει κατεύθυνση 

από νότια προς νοτιοανατολικά, μήκος 3 χιλιόμετρα και εκβάλει στον όρμο της 

Σκιάθου, μισό χιλιόμετρο ανατολικά της πόλης. 

Το ρέμα Πλατανιάς που πηγάζει από τη θέση Κουνίστρες σε υψόμετρο 250 μέτρα 

περίπου. Στην πορεία του από νότια προς νοτιοανατολικά δέχεται πολλά μικρά ρέματα. 

Έχει μήκος 3,5 περίπου χιλιόμετρα και εκβάλει στον όρμο Πλατανιά που βρίσκεται 

ανατολικά της Βρωμόλιμνης. 
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Το ρέμα που πηγάζει από τη θέση Κασταρός και είναι ένα από τα σημαντικότερα 

ρέματα του νησιού. Έχει κατεύθυνση βόρεια, προς τον όρμο Κεχριάς, όπου και εκβάλει 

μετά από διαδρομή 3,5 χιλιομέτρων κατά τη διάρκεια της οποίας δέχεται πολλά μικρά 

ρέματα που πηγάζουν από τους ορεινούς όγκους Καταβόθρα και Κουνίστρες, 

εκατέρωθεν της λεκάνης απορροής του χειμάρρου. 

Στο νησί υπάρχουν διάσπαρτες πολυάριθμες πηγές οι οποίες κυρίως εκφορτίζουν τους 

φρεάτιους υδροφορείς των γνευσίων και των σχιστόλιθων. Οι περισσότερες από αυτές 

εντοπίζονται στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη και του Προφήτη Ηλία.  

Η ανάγκες του νησιού σε ύδρευση και άρδευση καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό και από 

τα πηγάδια και τις γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις βρίσκονται στις ρεματιές της νότιας 

παραλιακής ζώνης, κατά μήκος της λεκάνης απορροής του ρέματος Πλατανιά και 

βόρεια της πόλης της Σκιάθου όπου οι πολυάριθμες γεωργικές καλλιέργειες 

δημιουργούν ανάγκες για άρδευση.  

 

Υπόγεια νερά 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο έβδομο (07) Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς 

Ελλάδας (Ν. 1739/87 περί «Διαχείρισης των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 

Β’ 201/20-11-1987), το οποίο περιλαμβάνει τμήμα της Στερεάς Ελλάδας, την Εύβοια 

και τα νησιά Βόρειες Σποράδες και Σκύρος. Η συνολική έκταση του Υδατικού 

διαμερίσματος ανέρχεται σε 12.341 Km2. 

Οι υδροφόροι ορίζοντες που απαιτούνται στο νησί σχηματίζονται στους μανδύες 

αποσάθρωσης των γνευσίων και σχιστόλιθων, στους όγκους ασβεστόλιθων και 

μαρμάρων και στις προσχωματικές αποθέσεις. Σύμφωνα με προηγούμενη εκπονηθείσα 

υδρογεωλογική μελέτη από την ΥΔΡΟΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. για το Δήμο Σκιάθου, λόγω της 

γεωλογικής διαρθρώσεως και των γεωμορφολογικών συνθυκών του τοπογραφικού 

ανάγλυφου, οι υδρολογικές λεκάνες του νησιού ταυτίζονται με τις αντίστοιχες 

υδρογεωλογικές. Έτσι εκτός των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στην τροφοδοσία 

και εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων συμβάλλουν και τα επιφανειακά νερά 

αφού υπάρχει διήθηση από τα ρέματα. Αναφέρεται όμως ότι εξαίρεση είναι οι 

υδρολογικές λεκάνες Λ2-Λ3-Λ4-Λ5, όπου λόγω των επικρατουσών συνθηκών 

διακονήσεως του υπόγειου νερού σε ασβεστολιθικές μάζες η έννοια της υδρολογικής 

λεκάνης δεν ταυτίζεται με την υδρογεωλογική. Σε αυτές τις λεκάνες λαμβάνει χώρα 

υπόγεια μετάγγιση ύδατος από ακαθόριστες ζώνες διαμέσου καρστικού συστήματος 

αμοιβαίας αλληλοδιαίτης.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτύπωση των υδρολογικών λεκανών στον παρακάτω 

πίνακα, όπως παρουσιάζονται στην μελέτη ‘’Υδρογεωλογική μελέτη νήσου Σκιάθου από 
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την ΥΔΡΟΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. Η έκταση των λεκανών παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις σε 

σύγκριση με πιο πρόσφατες μελέτες. Εκτός της έκτασης δίνονται και στοιχεία όπως, ο 

ετήσιος όγκος βροχής, η εξατμισοδιαπνοή, η ποιότητα του νερού και άλλες 

υδρολογικές παράμετροι. 

 

  Υδρολογικές Λεκάνες 

  Λ1 Λ2 Λ3 Λ4 

Υδρολογικές 
παράμετροι 

Μονάδα 
μέτρησης 

Βρωμόβρυση 
Αμμουδιά 

Σταυρού 
Καμπιών 

Σταυρού 
Μοναστήρι 

Καταβόθρες 

Έκταση λεκάνης m2 3.847.440 6.105.400 3.463.600 4.216.000 

Ετήσιος όγκος 
βροχής 

m3 2.981.732 5.220.385 2.961.211 3.605.101 

Εξατμισοδιαπνοή m3 1.076.436 1.884.613 1.069.028 1.301.479 

Όγκος ύδατος 
απορροής 

m3 571.589 1.501.097 851.482 1.612.535 

Όγκος ύδατος 
διηθήσεως 

m3 1.333.707 1.834.675 1.040.701 691.087 

Όγκος ύδατος 

φυσικού υδατικού 
αποθέματος 

m3 533.481 733.870 208.140 103.663 

Ημερήσιος 

αποληπτέος όγκος 
ύδατος  

m3 1.480 2.038 561 288 

Χαρακτηριστική 
ποιότητα ύδατος 

 HCO3
-/Ca++ HCO3

-/Ca++ HCO3
-/Ca++ HCO3

-/Ca++ 

Σκληρότητα 
Γερμανικοί 

βαθμοί 
18.84 15 15 15 

Χλωριόντα  ppm 107,86 60 60 60 
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Υδρολογικές Λεκάνες 

Λ5 Λ6 Λ7 Λ8 

Υδρολογικές 
παράμετροι 

Μονάδα 
μέτρησης 

Φτελιάς 
Αγίας 

Παρασκευής 
Τρούλλου Ασέληνου 

Έκταση λεκάνης m2 1.530.000 3.205.800 1.696.800 3.971.200 

Ετήσιος όγκος 
βροχής 

m3 1.308.303 2.741.450 1.451.104 3.995.602 

Εξατμισοδιαπνοή m3 472.311 989.692 523.863 1.225.847 

Όγκος ύδατος 
απορροής 

m3 376.196 875.879 463.620 1.084.877 

Όγκος ύδατος 
διηθήσεως 

m3 459.796 875.879 463.620 1.084.877 

Όγκος ύδατος 

φυσικού υδατικού 
αποθέματος 

m3 68.969 262.764 139.086 325.463 

Ημερήσιος 

αποληπτέος όγκος 
ύδατος  

m3 191 730 386,6 904 

Χαρακτηριστική 
ποιότητα ύδατος 

 

Cl-/Na+I 

Cl-/Ca++I 
HCO3

-/Ca++ 

Cl-/ 

Na+IHCO3
-

/Na+ 

Cl-/Na+ Cl-/Ca++ 

Σκληρότητα 
Γερμανικοί 

βαθμοί 
22,07 7,04 9,2 14-19 

Χλωριόντα  ppm 227,19 95,14 162,52 150-200 

 

 
Υδρολογικές Λεκάνες 

Λ9 Λ10 Λ11 

Υδρολογικές 
παράμετροι 

Μονάδα 
μέτρησης 

Στροφυλιά Μανδράκι  Αχλαδιάς 

Έκταση λεκάνης m2 2.357.900 1.667.600 675.400 

Ετήσιος όγκος 
βροχής 

m3 2.016.240 1.434.858 577.534 

Εξατμισοδιαπνοή m3 727.883 517.998 208.496 

Όγκος ύδατος 
απορροής 

m3 386.506 275.058 272.326 

Όγκος ύδατος 

διηθήσεως 
m3 901.849 641.802 96.712 

Όγκος ύδατος 

φυσικού υδατικού 
αποθέματος 

m3 360.740 256.720 14.507 

Ημερήσιος 

αποληπτέος όγκος 
ύδατος  

m3 1.002 713 403 

Χαρακτηριστική 
ποιότητα ύδατος 

 Cl-/Na+IHCO3
-/Na+  Cl-/Na+ 

Σκληρότητα 
Γερμανικοί 

βαθμοί 
7,17 7,17 7,04 

Χλωριόντα  ppm 120,58 121 95,14 

Πίνακας 27. Υδρολογικές παράμετροι υδρολογικών λεκανών της ν. Σκιάθου. 
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Υψόμ. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Παρατηρήσεις 

1 
Φτελιά 
(φρέαρ) 

20 

Λόγω 

κοκκώδους 
πετρογραφικής 

συστάσεως 

Προσχωματικές 

αλλουβιακές 
αποθέσεις-

θίνες  

Υπόγειος 
υδροφορία 

υπό την 
μορφή 

ελευθέρας 
φρεατίου 

τραπέζης  

Επίδρασης 

Καρστικής 
διακίνησης 

ύδατος 

2 Αγ. Αντώνιος 210 

Λόγω 
ασυνεχειών 

και 
καρτσικότητας 

Μεσοζωική 
σειρά: 

Τριαδικοί 
δολομίτες 

Υπόγειος 
υδροφορία 

λόγω 
καρστικώς 

διακινουμένων 

υδάτων 

επαφής 

 

3 
Αγ. 
Φανούριος 

95 

Λόγω 
ασυνεχειών 

και 
καρτσικότητας 

Μεσοζωική 
σειρά: 

Τριαδικοί 
δολομίτες 

Υπόγειος 
υδροφορία 

λόγω 

καρστικώς 
διακινουμένων 

υδάτων 
επαφής 

 

4 
Αγ. 
Παρασκευή 

42 

Λόγω 
ασυνεχειών 

και 
καρτσικότητας 

Άνυδροι 
ορίζοντες: 
Φλύσχης 

  

5 
Μεγάλη 
Άμμος 1 

18 

Λόγω 

ασυνεχειών 
και 

καρτσικότητας 

Άνυδροι 

ορίζοντες: 
Φλύσχης ή 

Σχιστόλιθος 

  

6 
Μεγάλη 
Άμμος 2 

23 

Λόγω 
ασυνεχειών 

και 
καρτσικότητας 

Άνυδροι 
ορίζοντες: 
Φλύσχης ή 
Σχιστόλιθος 

  

7 
Μεγάλη 

Άμμος 
(Αυστριακός) 

18 

Λόγω 
ασυνεχειών 

και 

καρτσικότητας 

Άνυδροι 
ορίζοντες: 

Φλύσχης ή 
Σχιστόλιθος 

  

Πίνακας 28. Χαρακτηρισμός υδρογεωλογικής ενότητας θέσεων υδροληψίας. 

Υδρογεωλογική λεκάνη Φτελιάς (Λ5) 

Η μελέτη ‘’Υδρογεωλογική μελέτη νήσου Σκιάθου από την ΥΔΡΟΕΡΕΥΝΑ Α.Ε., σχολιάζει 

τα εξής όσον αφορά την υδρολογική λεκάνη της φτελιάς η οποία είναι αυτή που μας 

ενδιαφέρει άμεσα. Στο τέλος το συμπέρασμα για την αξιοποίησή της συμβαδίζει με την 

μετέπειτα κατασκευή του φρέατος της φτελιάς, από το οποίο υδρεύεται η πόλη της 

Σκιάθου και είναι αντικείμενο εξέτασης της παρούσας μελέτης. Επίσης στην ίδια 

υδρογεωλογική λεκάνη είναι και η γεώτρηση του Αγ. Φανουρίου, ενώ διαφαίνεται ότι 

η γεώτρηση του Αγ. Αντωνίου είναι οριακά εντός αυτής. Η υδροφορία της λεκάνης 

αναφέρεται στην ανάπτυξη αποθεματικής ζώνης καρστικού γλυκέος ύδατος στην 

στάθμη της θάλασσας. Η δίαιτα της λεκάνης εξασφαλίζεται από την άμεση διήθηση των 
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όμβριων υδάτων στο κατ΄ επιφάνεια ανάπτυγμα των μαρμάρων. Χαρακτηριστικό της 

λεκάνης της Φτελιάς είναι η καρστική επικοινωνία της λεκάνης με τις υπερκείμενες 

λεκάνες Λ3 (Σταυρού-Μοναστήρι) και Λ4 (καταβόθρα). Για αυτό οι υδρογεωλογικές 

παράμετροι της λεκάνης είναι απροσδιόριστοι. Οι τιμές του πίνακα είναι ενδεικτικές 

μόνο στα πλαίσια των υδροκριτικών ορίων της λεκάνης.  

Από τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής προκύπτει, ότι ένα μέρος των καρστικών 

φερόμενων υδάτων προς την στάθμη της θάλασσας, κινείται υποθαλάσσια και 

εξέρχεται υπό μορφή υποθαλάσσιων πηγών γύρω στα 120m. προς νότο του ομώνυμου 

όρμου. 

Η καρστική σύνδεση των υδρογεωλογικών λεκάνων Λ3-Λ4-Λ5 προδιαγράφει συνθήκες 

υπογείου υδροφορίας σε υψηλό υδατικό δυναμικό και κατά συνέπεια εκτέλεση 

κατάλληλων υδροληπτικών έργων για την αξιοποίηση τους, στην ζώνη 

αποστραγγίσεως του καρστικού ύδατος εκεί που ο άξονας συμπίπτει με την μισγάγκεια 

της κοιλάδας της Φτελιάς.  

Υδρογεωλογική λεκάνη Αγ. Παρασκευής (Λ6) 

Όσον αφορά την γεώτρηση της Αγ. Παρασκευής, η οποία στην παρούσα φάση δεν 

αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για το υφιστάμενο δίκτυο διανομής, αλλά σε μελλοντικό 

νέο δίκτυο ου θα τροφοδοτεί την ομώνυμη περιοχή, ανήκει στην υδρογεωλογική 

λεκάνη της Αγ Παρασκεύης (Λ6).  

Η μελέτη ‘’Υδρογεωλογική μελέτη νήσου Σκιάθου από την ΥΔΡΟΕΡΕΥΝΑ Α.Ε., σχολιάζει 

τα εξής όσον αφορά την υδρολογική λεκάνη της Αγ. Παρασκευής (Λ6). Η υδροφορία 

της λεκάνης αναφέρεται εις την ανάπτυξη φρεατίου ελευθέρου ορίζοντος εις τα 

προσχωματικάς αποθέσεις. Η δίαιτα της λεκάνης εξασφαλίζεται εκ της αμέσου 

διηθήσεως των υδάτων εις το ανάπτυγμα των προσχωματιών αποθέσεων και μερικώς 

δια πλευρικής μεταγγίσεως υδάτων ορμομένων εκ του σαθρού εδαφικόυ 

καλύμματοςτων σχιστολίθων. 

Εκ της επεξεργασίας των ισοπιεζομετρικών καμπυλών της πιεζομετρικής στάθμης του 

υδροφόρου ορίζοντα προκύπτει ότι η αποστράγγισις της λεκάνης, λαμβάνει χώραν 

προς τον όρμο Πλατανιά και κατ’ άξονα σχεδόν ταυτόσημον με τα μισγάγκεια της 

ομωνύμου κοιλάδος. 

Η υδρογεωλογική λεκάνη της Αγίας Παρασκευής ταυτίζεται με το ανάπτυγμα της 

ομωνύμου υδρολογικής λεκάνης καθ’ όσον οι προσχωματικοί υδροφορείς περικλείονται 

από τα εκ των σχιστολίθων (άνυδροι ορίζοντες) πρανή των υδροκριτών.  
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Χάρτης 12. Οι υδρολογικές λεκάνες της ν. Σκιάθου 
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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 13. 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 Σκιάθος είναι γενικά ημιορεινό νησί και παρουσιάζει ασθενείς, μέτριες 

και έντονες κλίσεις σε θέσεις. Το ανάγλυφο του νησιού παρουσιάζει διακυμάνσεις 

απόκρημνες και βραχώδεις περιοχές αλλά και επίπεδες ομαλές επιφάνειες που 

αναπτύσσονται σε ρέματα και στις διαμορφούμενες αλλουβιακές αποθέσες. Ο 

οριζόντιος διαμελισμός δεν είναι ιδιαίτερα έντονος, παρουσιάζει όμως ενδιαφέρον 

εξαιτίας των σημαντικών όρμων που σχηματίζονται κυρίως στο Νότιο τμήμα.  

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

 Το Τεταρτογενές (Ολόκαινο) 

 Την Πελαγονική ζώνη (Ανώτερο Κρητιδικό, Μέσο Τριαδικό, Παλαιοζωϊκό) 

 Το Προανωκρητιδικό Τεκτονικό Κάλυμμα (Ηωελληνικό τεκτονικό κάλυμμα) 
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Γεωτεκτονικά το νησί της Σκιάθου εντάσσεται στην Πελαγωνική Ζώνη της οποίας οι 

σχηματισμοί κυριαρχούν στο δυτικό μέρος του νησιού, ενώ στο ανατολικό τμήμα 

εμφανίζονται κυρίως οι σχηματισμοί του Ηωελληνικού τεκτονικού καλύμματος. Το 

Τεταρτογενές εμφανίζεται σε μικρότερο βαθμό σε μεμονωμένα σημεία του νησιού και 

κυρίως γύρω από τις λίμνες και τα ρέματα. 

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.  

 

Χάρτης 14. Χάρτης σεισμικότητας Ελλάδος, 1964-1995, Μ>4 (Πηγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Τμήμα Γεωλογίας) 

 

Στον πίνακα 31, 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 
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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 29. 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 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 32, 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 32, 

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 30. 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 
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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).  

 

 

Χάρτης 15. Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος (πηγή: Ο.Α.Σ.Π., 2004). 

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.  
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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 31. Κατηγορίες εδαφών από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας σύμφωνα με τον 

Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2003) 

 

Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Σε ότι αφορά την ποιότητα των εδαφών της Σκιάθου, το δυτικό τμήμα του νησιού 

αποτελείται από όξινα εκπλυθέντα ορφνά εδάφη που έχουν σχηματισθεί πάνω σε 

κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα από τη διάβρωση και αποσάθρωση των γνευσίων. 

Στο υπόλοιπο ανατολικό τμήμα του νησιού και στα ψηλότερα ασβεστολιθικά μέρη του 

σχηματίζονται ρεντζίνες μέχρι υποβαθμισμένα ρετζινοειδή, ιδίως στη βορειοανατολική 

απότομη χώρα. Στις χαμηλότερες ασβεστολιθικές περιοχές παρατηρούνται ορφνέρυθρα 

ασβεστολιθογενή, ενώ στις κλιτύες με βόρεια και βορειοδυτική έκθεση, ορφνά 

ασβεστολιθογενή με δασική βλάστηση. 

Στις δολίνες που βρίσκονται στα ψηλά μέρη των ασβεστολιθικών όγκων παρατηρούνται 

ετερόχθονα ερυθρά μεσογειακά εδάφη (καρστικές ερυθρογαίες) προερχόμενα από 

ασβεστολιθικά αποσαθρώματα, τα οποία μετακινήθηκαν με τα τρεχούμενα νερά από τις 

γύρω ασβεστολιθικές περιοχές. Τα εδάφη αυτά καλλιεργούνται επιτυχώς με ετήσια 

φυτά και με ελαιόδεντρα.  

Οι σχιστολιθικές και φλυσχώδεις περιοχές του ανατολικού τμήματος, που βρίσκονται 

κάτω από την επίδραση απορρεόντων νερών, έχουν ορφνέρυθρα δασικά εδάφη τα 
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οποία δημιουργούνται επίσης στη ζώνη επαφής των κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων 

και του ασβεστολιθικού συμπλέγματος, όπου εμφανίζονται περιδοδίτες. Η υπόλοιπη 

ανατολική περιοχή περιλαμβάνει ορφνά δασικά εδάφη πάνω σε φλύσχη και σχιστόλιθο, 

τα οποία σήμερα έχουν χάσει τη δασική τους βλάστηση λόγω της εγκατάστασης 

ελαιώνων. 

Το νοτιοανατολικό πεδινό τμήμα του νησιού κατέχεται από αλλουβιακά εδάφη που 

δημιουργήθηκαν από υλικά τα οποία μεταφέρθηκαν από τους γύρω λόφους. Τα εδάφη 

που βρίσκονται στα χαμηλότερα μέρη, όπως γύρω από τη λίμνη Αγίου Γεωργίου, 

χαρακτηρίζονται σαν ελώδη. Διαμορφώνονται σε ζώνες που στραγγίζονται ανεπαρκώς 

και κατακλύζονται περιοδικά από νερά. 

Σε στενή λωρίδα γύρω από τη λίμνη Αγίου Γεωργίου, η οποία διευρυνόταν άλλοτε προς 

τα δυτικά, ενώ σήμερα καταλαμβάνεται από το αεροδρόμιο, τα εδάφη ήταν αλατούχα 

με μερική αλόφυλη φυτοκάλυψη. Ελώδη και ημιελώδη εδάφη υπάρχουν επίσης στις 

λεκάνες Στροφυλιάς, Τρούλλου, Πλατανιά και Ασέληνου. 

Στα εδάφη που στραγγίζονται ατελώς και έχουν ψηλό φρεάτιο ορίζοντα εμφανίζονται 

συχνά γλοιώδεις ορίζοντες με βασικό χρώμα το τεφροκύανο. Η δημιουργία τους 

οφείλεται σε εναλλασσόμενες εποχιακές ταπεινώσεις και ανυψώσεις της στάθμης του 

υπεδάφιου ορίζοντα. Επίσης στα εδάφη αυτά παρουσιάζονται και στρώματα τύρφης 

ασήμαντου πάχους σε θέσεις που αντιστοιχούν σε αποξηραμένα μικροέλη (λίμνη 

Στροφυλιάς, Τρούλλος). 

Στο νησί υπάρχουν ακόμη και regosols που αποτελούνται από τη χαλαρή άμμο των 

θινών και των παραλίων περιοχών. Η στράγγιση εδώ είναι υπερβολική και τα εδάφη 

δεν επιδέχονται γεωργική εκμετάλλευση. 
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8.5 Φυσικό περιβάλλον 

8.5.1 Γενικά στοιχεία 

ΧΛΩΡΙΔΑ 

Η Σκιάθος όπως και όλα τα νησιά των Βορείων Σποράδων χαρακτηρίζεται από έντονη 

φυτοκάλυψη. Κυρίαρχο είδος η χαλέπιος πεύκη που με την πολύ καλή προσαρμογή 

της σε δύσκολες συνθήκες καλύπτει την Σκιάθο μέχρι τα όρια της θάλασσας ακόμα και 

πάνω σε βράχια προσδίδοντας τοπίο εξαιρετικής αισθητικής, με το συνδυασμό της 

θάλασσας και των καθαρών γαλαζοπράσινων νερών. Επίσης πάρα πολλές μικρές και 

μεγάλες αμμώδεις παραλίες υπάρχουν στο νησί καθώς και αρκετές χειμάρριες 

απορροές με διακριτή την παραποτάμια βλάστηση.  

Η φυτική κάλυψη της Σκιάθου είναι περίπου (Μητράτος, Μάργαρης 1980): 

Δάση:  

Κωνοφόρα (Πεύκα) 19% 

Αείφυλλα πλατύφυλλα (Αριά) 6% 

Φυλλοβόλα (Πλατάνια) 3% 

Θαμνότοποι:  

Αείφυλλα πλατύφυλλα 21% 

Φρύγανα 9% 

Λιβάδια 4% 

Αμμόφιλη βλάστηση 2% 

 

Σύμφωνα με την μελέτη ‘’Βιότοποι νήσου Σκιάθου’’ που έγινε από την Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.) και την Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της 

Μεσογειακής Φώκιας (Mom)για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ το 1997, όσον αφορά τα 

οικοσυστήματα του νησιού ισχύουν τα εξής: 

Το τοπίο της νήσου Σκιάθου, διαμορφώνεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών 

στοιχείων, που είναι αποτέλεσμα όχι μόνο των φυσικών παραγόντων αλλά και της 

ανθρώπινης παρουσίας και της χρήσης της γης. Αναφερόμενοι στους φυσικούς 

παράγοντες εννοούμε το τοπογραφικό ανάγλυφο, τα νερά, τη βλάστηση και τα ζώα, 

ενώ αναφερόμενοι στην ανθρώπινη παρουσία, εννοούμε τους δρόμους, τους 

οικισμούς, τις διάφορες κατασκευές, τις αγροτικές ζώνες, Ωστόσο, Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι ο βασικότερος αισθητικός και οικολογικός παράγοντας του τοπίου, είναι η 

βλάστηση καθώς και άλλοι παράγοντες όπως, νερά, ζώα που είναι αλληλένδετα με τη 

βλάστηση. 

Η φυσική βλάστηση μιας περιοχής είναι το αποτέλεσμα της συνεπίδρασης διαφόρων 

παραμέτρων και κυρίως της χλωρίδας, των βιοκλιματικών συνθηκών, της ορογραφικής 

διαμόρφωσης, της πετρολογικής-γεωλογικής σύστασης, του εδάφους και των 
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ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ασκήθηκαν και συνεχίζουν να ασκούνται κατά την 

ιστορική εξέλιξη της περιοχής από το παρελθόν μέχρι σήμερα (ΝΤΑΦΗΣ 1973, ΝΤΑΦΗΣ 

1986). 

Τα φυσικά οικοσυστήματα της Σκιάθου μπορούν να διακριθύν σε δύο μεγάλες ενότητες 

ακολουθώντας την ορολογία που χρησιμοποιείται από τον ΝΤΑΦΗ (1986): 

- Τα κύρια οικοσυστήματα των Λιμνών Στροφιλιάς, Σκιάθου (Αγίου Γεωργίου), 

Βρωμόλιμνου-Αργυρόλιμνου εντάσσονται στα σταθερά ή διαρκή ή εδαφικά εξαρτώμενα 

(υπόκεινται σε εδαφικό καθορισμό). Η βλάστηση των εν λόγω οικοσυστημάτων, που 

αποτελεί το σημαντικότερο δομικό στοιχείο τους, ονομάζεται αζωνική, δεν είναι 

βιοκλιματικά καθοριζόμενη (δεν συνδέεται με ορισμένες κλιματικές ζώνες) και επιπλέον 

δεν αντιστοιχεί με τις επικρατούσες ζώνες βλάστησης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι φυτοκοινότητες ελοφύτων (καλαμώνες), οι αλοφυτικές 

κοινότητες, οι φυτοκοινότητες υγρών λιβαδιών με Juncus spp. (βούρλα), οι θαμνώνες 

με TamarιX sp. (αρμυρίκια), οι αμμόφιλες και αμμονιτρόφιλες κοινότητες; εντάσσονται 

στους αζωνικούς τύπους βλάστησης. 

Τα οικοσυστήματα των ευρύτερων λοφωδών σχηματισμών καθώς και το δάσος 

κουκουναριάς που απαντά στην αμμώδη παραλία του όρμου των Κουκουναριών 

ανήκουν στα οικοσυστήματα 'κλίμαξ' ή τελικά ή βιοκλιματικά καθοριζόμενα (υπόκεινται 

σε βιοκλιματικό καθορισμό). Πρόκειται για μία κατάσταση ισορροπίας που προκύπτει 

από την εξέλιξη του εδάφους, της βλάστησης και της πανίδας υπό την επίδραση του 

βιοκλίματος. Η βλάστηση των εξεταζόμενων οικοσυστημάτων ονομάζεται ζωνική καθώς 

συνδέεται με ορισμένες κλιματικές ζώνες και αντιστοιχεί στις επικρατούσες ζώνες 

βλάστησης και εδώ ανήκουν τα δάση κουκουναριάς (Pinus ρίneα) και χαλεπίου πεύκης 

(Ρίηυs halepensis), οι κοινότητες αείφυλλων σκληρόφυλλων και τα φρύγανα. 

ΠΑΝΙΔΑ 

Όσον αφορά την πανίδα του νησιού, τόσο ή χερσαία όσο και η θαλάσσια πανίδα της 

ευρύτερης περιοχής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με μεγάλη ποικιλία ειδών. 

Σε ολόκληρη τη θαλάσσια έκταση γύρω από το νησί της Σκιάθου υπάρχει πλούσια 

ιχθυοπανίδα τόσο σε αριθμό ειδών όσο και σε οικονομική αξία.  

Από τα θηλαστικά έχει διαπιστωθεί η παρουσία του κουναβιού, του σκαντζόχοιρου και 

του αγριοκούνελου. 

Από τα ερπετά υπάρχει μεγάλη ποικιλία ειδών όπως σαύρες, φίδια, βάτραχοι κλπ. καθώς 

και ορισμένα ενδημικά είδη, ενώ οι πληθυσμοί τους είναι σε υψηλά επίπεδα. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η ορνιθοπανίδα, ιδιαίτερα κατά την 

μεταναστευτική περίοδο. Στις λίμνες Αγ. Γεώργιος και Στροφιλιά σταθμεύουν πολλά 

πουλιά όπως ο μαυροπετρίτης, ο αιγαιογλάρος, η σταχτοπουλάδα, ο νυχτοκόρακας κ.α. 
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Να σημειώσουμε την αξία των αγροτικών οικοσυστημάτων καλλιέργειας της ελιάς 

(ελαιώνες) προσφέροντας καταφύγιο και τροφή σε πολλά είδη πουλιών καθώς και 

βιότοπο για τα περισσότερα είδη ερπετοπανίδας του νησιού. Ακόμα όμως και με την 

υφιστάμενη τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων με ελαιώνες, δεν μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι έχουν υποσκελισθεί ή υποβαθμιστεί αυτό το είδος οικοσυστημάτων 

αφού ακόμα συμμετέχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό παρουσίας στα οικοσυστήματα του 

νησιού.  

Η Σκιάθος δεν ανήκει στο σύμπλεγμα των νησιών του Ε.Θ.Π.Β.Σ. Ως γνωστό το είδος 

που αναδεικνύει τις Βόρειες Σποράδες ως ιδιαίτερα σημαντικές για το φυσικό τους 

περιβάλλον είναι η φώκια (Monachus monachus). Όσον αφορά την Σκιάθο το 

ενδιαφέρον από πλευράς Μεσογειακής φώκιας είναι το πιο φτωχό. Έχει διαπιστωθεί η 

ύπαρξη 3 πιθανών καταφυγίων. Επίσης κατά την περίοδο 1993-1996 που έγινε με 

μελέτες πεδίου η καταγραφή Μεσογειακής φώκιας, έχει πιστοποιηθεί και η παρουσία 

ατόμων στην ευρύτερη περιοχή της νήσου. Από τα υπάρχοντα στοιχεία όμως, δεν 

φαίνεται ότι η Σκιάθος συγκαταλέγεται στους σημαντικούς για την Μεσογειακή φώκια 

βιότοπους των Β. Σποράδων. 

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). 
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8.5.2 Περιοχές του Εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), (SCI) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), 

(SPA) στον Δήμο Σκιάθου 

Στον Δήμο Σκιάθου υπάρχει 2 περιοχές προστασίας στα πλαίσια του NATURA 2000.  

Η περιοχή ΕΖΔ με κωδικό GR 1430003 με τίτλο ‘’Κουκουναριές και ευρύτερη 

θαλάσσια περιοχή’’.  

Η περιοχή Κουκουναριές βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Σκιάθου και περιλαμβάνει: α) 

ένα μικτό δάσος εκτάσεως 14,5 ha με Pinus halepensis, P. pinea και έναν υποόροφο 

σκληρόφυλλων θάμνων που εκτείνεται μέχρι την ακτογραμμή, β) τη λίμνη Στροφυλιά, 

με επιφάνεια 9,5 ha προς βορρά, και γ) μία θαλάσσια ζώνη που καλύπτει σε έκταση τη 

μισή περιοχή. Η συνολική περιοχή οριοθετείται από βορρά, ανατολή και δύση από το 

δρόμο, και φθάνει μέσα στη θάλασσα μέχρι την ισοβαθή των 20 m. Η Στροφυλιά 

επικοινωνεί με τη θάλασσα μέσω ενός φυσικού, στενού και συχνά χωρίς νερό διαύλου, 

στην ανατολική πλευρά του δάσους. Η περιοχή βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με 

τη θάλασσα, με μέγιστο υψόμετρο 1,50 m. Το πευκοδάσος έχει προέλθει μέσω 

δευτερογενούς διαδοχής, αντικαθιστώντας βλάστηση κυριαρχούμενη από Quercus ilex. 

Η συνολική έκταση ανέρχεται στα 88,82στρ. 

Επίσης προσφάτως προστέθηκε και η περιοχή ΖΕΠ με κωδικό GR 1430009 με τίτλο 

‘’Νησίδες Ασπρόνησος, Άργκος, Μαραγκός, Ρέπι, Τσουγκριά, Τσουγκριάκι και θαλάσσια 

περιοχή νήσων Σκιάθου και Σκοπέλου’’. 

Η έκταση που καταλαμβάνει η περιοχή είναι 20.479,4 εκτάρια. Το 98,98% της έκτασης 

είναι θαλάσσια περιοχή. 

Τα είδη που αφορούν το άρθρο 4 της οδηγίας 2009/147/EC και της λίστας του 

Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43/EEC, είναι ο Αιγαιόγλαρος Larus audouinii και ο 

θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis desmarestii.   

Ο προτεινόμενος χώρος περιλαμβάνει τη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Σκιάθο, τα 

παράκτια ύδατα κατά μήκος της δυτικής ακτής της Σκοπέλου από το ακρωτήριο 

Γουρούνι στα βόρεια έως το ακρωτήριο Μύτη στο νότο και ολόκληρη τη θαλάσσια 

περιοχή στο Στενό Σκοπέλου, μεταξύ Σκοπέλου και Σκιάθου. 

Η περιοχή περιλαμβάνει 0,5 ναυτικό μίλι θαλάσσια επέκταση κατά μήκος της 

ακτογραμμής της Σκιάθου, της Σκοπέλου και των κοντινών νησιών. 

Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/19-06-2012) 



Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ «ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  ΦΡΕΑΤΟΣ ΦΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                  -121- 

 

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 Βρωμόλιμνος Υ143SKI001 Νήσος Σκιάθος Μαγνησίας 19 

2 Έλος Πλατανιά Υ143SKI008 Νήσος Σκιάθος Μαγνησίας 30 

Μόνιμο καταφύγιο Άγριας ζωής 

Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού γραμματέα Θεσσαλίας (αριθμ. 1905 ΦΕΚ 

994/Β/31-7-2001) ιδρύεται μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής στην θέση ‘’Κεχριάς’’ του 

Δ/ Σκιάθου σε έκταση εμβαδού 14700 στρ. το οποίο είναι απαραίτητο για την 

διατροφή, διαχείριση, αναπαραγωγή και την διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας.. 

8.5.2.i. Απεικονίζονται τα όρια των προστατευόμενων περιοχών σε 

χάρτες κατάλληλης κλίμακας. 

Τα όρια των προστατευόμενων περιοχών απεικονίζονται στον χάρτη 1:50000 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.  

Για το έργο δεν απαιτείται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. 

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 

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, 

Το έργο δεν επηρεάζει άμεσα περιοχή του δικτύου NATURA. 
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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. 

Το έργο δεν επηρεάζει άμεσα, άλλη περίπτωση περιοχής προστασίας. 

 

 

8.5.3 Δάση και δασικές εκτάσεις 

Από πλευράς οικοτόπων στην Σκιάθο (συμπεριλαμβανομένου και των δασών και 

δασικών εκτάσεων που έχουν πολύ έντονη παρουσία στο νησί), με βάση την Κοινοτική 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, του Συμβουλίου της Ευρώπης της 21ης Μαΐου 1992 ‘’Για τη διατήρηση 

των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας’’, που είναι γνωστή 

και ως Οδηγία των οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), και έχει ως σκοπό να συμβάλλει στη 

διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και 

της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας στην Επικράτεια των Κρατών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ακόλουθοι τύποι φυσικών οικοτόπων κοινοτικού 

ενδιαφέροντος (περιλαμβάνονται δηλ. στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ), 

απαντούν στις εξεταζόμενες περιοχές: 

 

1. Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό και είναι δυνατό είτε 

να αποτελούν αμμώδη αιγιαλό γυμνό από βλάστηση ή να καλύπτονται από βλάστηση 

της Zosteretum marinae (NATURA 2000 code;1110). 

2. Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηοη από Ποσεδωνίες (Posidonia 

oceanίca) της της συνένωσης Posίdonion oceanicae (NATURA 2000 code; 1120). 

* 

3. Λιμνοθάλασσες : Προεκτάσεις ρηχών αλμυρών νερών, με διακύμανση αλατότητας 

(από υφάλμυρα έως πολύ αλατούχα νερά) που εξαρτάται από τη βροχόπτωση, την 

εξάτμιση και την προσθήκη γλυκών νερών ή θαλάσσιων νερών κατά τη διάρκεια 
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περιοδικής κατάκλυσης το χειμώνα, Με ή χωρίς κάλυψη βλάστησης με Rυρρία 

maritima της κλάσης Ruρρίetea maritimae (NATURA 2000 code:1150). * 

4. Μονοετής βλάστηση στις αμμώδεις ακτές με συσσώρευση οργανικού υλικού με Cakile 

maritίma, Salsola kali κ.ά της κλάσης Cakiletea maritίmae (NATURA 2000 

code;1210). 

5. Μονοετής βλάστηση με είδη Salicornia (Thero-Salicornietea) και άλλα είδη 

των λασπωδών και αμμωδών βιοτόπων (NATURA 2000 code:1310). 

6. Μεσογειακά αλίπεδα με ποικίλες Μεσογειακές φυτοκοινότητες της 

τάξηςJuncetalia maritimi (NATURA 2000 code;1410).  

7. Μεσογειακές και Θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες: Βλάστηση πολυετών αλοφύτων 

της τάξης Arthrocnemetalia fruticosae (NATURA 2000 code;1420). 

8. Υποτυπώδεις (εμβρυακές) κινούμενες Θίνες με Agropyrum mediterraneum 

(Agropyretum mediterraneum) (NATURA 2000 code: 2110),  

9. Κινούμενες Θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές Θίνες) 

(NATURA 2000 code:2120). 

10. Θίνες με δάση Pinus pinea (κουκουναριά) (NATURA 2000 code:2270). * 

11. Πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου; Δάση χαλεπίου πεύκης 

(Pinus halepensis) στην περιοχή μελέτης (NATURA 2000 code:9540).  

12. Δάση με Quercus ilex (αριά) (NATURA 2000 code:9340). 

13. Βλάστηση με Phragmites australίs (αγριοκάλαμο) (NATURA 2000 code;2190). 

Από τους προαναφερόμενους τύπους φυσικών οικοτόπων (habitats) 3 οικότοποι, που 

είναι εκείνοι που σημειώνονται με αστερίσκο, αποτελούν τύπους προτεραιότητας 

(priority habitat types), οι οποίοι διατρέχουν τον κίνδυνο άμεσης εξαφάνισης από το 

Ευρωπαϊκό έδαφος και για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Κοινότητα φέρει ιδιαίτερη 

ευθύνη για τη διατήρηση τους. 

H 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, για την νήσο 

Σκιάθο αποτυπώνεται και στον παρακάτω πίνακα:  

α/α Κώδικας 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 1210  Μονοετής βλάστηση μετ;ξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης 

5 1310  Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 

6 1410  Μεσογειακά αλίπεδα με juncetalia maritimi 

7 1420  
Mεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχ− μες (Sarcocornetea 
fruticosi) 
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α/α Κώδικας P Περιγραφή 

8 2110  Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες 

9 2120  
Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές 
θίνες») 

10 2270 * Θίνες με δάση από Pinus pinea και/ή Pinus pinaster 

11 2190  Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών 

12 9340  Δάση με Quercus ilex and Quercus rotundifolia 

13 9540  Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου 

Πίνακας 32. Τύποι οικοτόπων, σύμφωνα με την οδηγία 92/43. Η στήλη P αφορά τους 

τύπους οικοτόπων προτεραιότητας. 

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. 

Οι γεωτρήσεις είναι σημειακές θέσεις όμορα (συνήθως στο ρείθρο) του δρόμου. Το 

φρέαρ της Φτελιάς είναι εντός περιφραγμένης έκτασης.  

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. 

Το φρέαρ της Φτελιάς βρίσκεται σε γήπεδο έκτασης εμβαδού 235m2. Το γήπεδο έχει 

πράξη χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Σκοπέλου καθώς και Πιστοποιητικό οριστικού 

και αμετάκλητου χαρακτήρα εκτάσεως. 

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 
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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. 

Ι. Μ. Ευαγγελίστριας (κωδικός ΑΤ5011124) 

Έκταση 365,46 ha εκτάρια. Τμήμα της βόρειας περιοχής του νησιού στο οποίο 

περιλαμβάνονται: Η λεκάνη του ρέματος Λεχούνι με επίκεντρο την ιστορική Μονή της 

Ευαγγελίστριας, η λεκάνη του ρέματος Κακόρεμα και οι παράκτιες περιοχές όρμος 

Νικοτσάρα, τα Λανάρια με απόκρημνες βραχώδεις ακτές (με τις περίφημες σπηλιές, 

γαλάζια σπηλιά, σκοτεινή σπηλιά, χάλκινη σπηλιά) αλλά και αμμώδεις παραλίες.  

Όρμος Κουκουναριές Σκιάθου (κωδικός ΑΤ5080113) 

Έκταση 135,33 ha εκτάρια. Μία εξαιρετικής ομορφιάς παραλία με χρυσή άμμο. Αμέσως 

μετά την αμμουδιά αναπτύσσεται το δάσος με τις κουκουναριές, ένα από τα τρία που 

υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Πίσω από το δάσος υπάρχει ένα μικρό έλος. Το δάσος 

έχει περιφραχθεί για να προστατευθεί από τους τουρίστες που έμπαιναν μέσα για να 

κατασκηνώσουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Εκτός από τις κουκουναριές υπάρχουν 

πολλά πεύκα και διάφοροι αειθαλείς θάμνοι. Αξιόλογη και η καταπράσινη χερσόνησος 

Σκοπιά, όπου υπάρχει και το ξενοδοχείο Ξενία.  

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. 

Πολύ μικρή η έκταση του γηπέδου του φρέατος της φτελιάς (εμβαδό 235m2) και δεν 

υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα είδη φυτών.   

 (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. 
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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.  

 

(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 Σκιάθου, που χαρακτηρίζεται από τα δάση, τις 

ελαιοκαλλιέργειες, τα ρέματα και την παραρεμάτια βλάστηση, την ακτογραμμή και το 

θαλάσσιο περιβάλλον. Η έκταση του έργου είναι πολύ μικρή.   

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 33. Κητώδη που έχουν αναφερθεί στην περιοχή και ο χαρακτηρισμός τους σύμφωνα 
με το Red data book. 
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 (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 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 παράγραφο 

2 του άρθρου 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ν.3983/2011 

(Α’ 144). 

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

Ανατολική Μεσόγειο (θάλασσα της Λεβαντίνης), εστιάζεται στην γειτνίασή της με την 

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.  
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8.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

8.6.1 Χωροταξικός σχεδιασμός-χρήσεις γης 

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

Σκιάθου. Στην παρούσα χρονική στιγμή έχει κατατεθεί η Β1 Φάση του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Σκιάθου, 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 

Σκιάθου, 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 έχει κατατεθεί η Προκαταρκτική 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 Σκιάθου, 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. 

Στο Δήμο Σκιάθου μόνο ένας οικισμός υπάρχει. Είναι η πόλη της Σκιάθου και δεν 

γειτνιάζει άμεσα με την θέση του υπό εξεταζόμενου έργου.  

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 

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές στην περιοχή που επηρεάζεται από το έργο.  

8.6.2.iii. Καταγράφονται οι κύριες λειτουργίες του αστικού και 

εξωαστικού χώρου 

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει 1 οικισμό, την πόλη της Σκιάθου. Ως νησί του Αιγαίου 

και μάλιστα εξαιρετικής ομορφιάς, αποτελεί έναν από τους γνωστούς όχι μόνο εθνικά, 

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 εμπλέκεται άμεσα με τον τουρισμό 

ή έμμεσα υποστηρίζοντας σε υπηρεσίες τις πρώτες.    

 

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. Υπάρχουν γνωμοδοτήσεις για τις γεωτρήσεις του Αγ. Φανουρίου και της Αγ. 

Παρασκευής (Παράρτημα κεφ. 16). 

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 

8.7.1. 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). 

(Σε περίπτωση έργου υδροληψίας υδρευτικής χρήσης, στην ενότητα 8.7.1 η εξέταση 

επικεντρώνεται στα πληθυσμιακά δεδομένα της προς ύδρευση περιοχής και τις τάσεις ή 

εκτιμήσεις εξέλιξής τους έως και το έτος στόχο.)  

Στην ενότητα 6.5 γίνεται εκτενής αναφορά για τα πληθυσμιακά δεδομένα της προς 

ύδρευσης περιοχής. 

Παρακάτω αναφέρονται τα δημογραφικά στοιχεία του νησιού της Σκιάθου κατά την 

περίοδο 1971-2011 βάσει των απογραφών που γίνονται κάθε 10 χρόνια από την 

Ε.Σ.Υ.Ε. Τα νούμερα αποτυπώνουν τον μόνιμο πληθυσμό του νησιού ο οποίος απέχει 

πάρα πολύ από τον εποχιακό πληθυσμό, ο οποίος είναι αυτός που μας ενδιαφέρει στον 

σχεδιασμό της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. 

Στον πίνακα 36 εκτός του μόνιμου πληθυσμού από το 1971-2001 της απογραφής της 

Ε.Σ.Υ.Ε. καταγράφονται και οι ποσοστιαίες μεταβολές δια μέσου των δεκαετιών. Επίσης 

δίνεται και ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής του 2011 για τον Δήμο Σκιάθου. Η 

παρακάτω ανάλυση δεν θα αφορά τον πληθυσμό της τελευταίας απογραφής. Η 

Σκιάθος παρουσιάζει μία αύξηση του πληθυσμού όλες τις δεκαετίες. Από το 1971 έως 

το 1981 έχουμε μία αύξηση της τάξης του 5,66%. Είναι η δεκαετία όπου δειλά δειλά, 

ξεπροβάλει η προοπτική της τουριστικής ανάπτυξης, προσδίνοντας οικονομική διέξοδο 

στις περιοχές των νησιών. Την επόμενη δεκαετία έχουμε μία αύξηση της τάξης του 

23,42% όπου φαίνεται πια ξεκάθαρα η άρση της αστυφιλίας λόγω της τουριστικής 

προοπτικής με αποτέλεσμα τον επαναποικισμό των νησιωτικών περιοχών. Να 

σημειώσουμε ότι την δεκαετία 1981-1991 κατασκευάστηκαν οι περισσότερες 

τουριστικές μονάδες στα νησιά. Την δεκαετία του 1991-2001 έχουμε πάλι σημαντική 

αύξηση του πληθυσμού της τάξης του 20,88%. Η τουριστική ανάπτυξη συνεχίζει να 

λαμβάνει χώρα και αυτή την δεκαετία με αποτέλεσμα τον περαιτέρω εποικισμό του 

νησιού. 

Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται στον τοπικό πληθυσμό του νησιού της Σκιάθου που 

απέχει πολύ από τον εποχιακό πληθυσμό που παρουσιάζει το νησί κατά την διάρκεια 

της τουριστικής περιόδου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο πληθυσμός του νησιού την 

περίοδο αιχμής από 15/7 έως και 31/8 μπορεί να ξεπεράσει σύμφωνα με παράγοντες 

του νησιού αλλά και από την εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει των αφίξεων-

αναχωρήσεων, τους 50000 κατοίκους.  
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Δήμοι/ 

Κοινότητες, 

προ 

Καποδίστρια 

Πληθυσμός 

Ποσοστιαίες 

Μεταβολές 

Πληθυσμού  

Ποσοστιαίες 

Μεταβολές 

Πληθυσμού  

Ποσοστιαίες 

Μεταβολές 

Πληθυσμού  

1971 1981 1991 2001 2011 1981-

1971 

1991-

1981 

2000-

1991 
Σκιάθος 

 

3707 

 

3838 

 

4512 

 

4988  3,53 17,56 10,55 

Αμπέλια 

 

 

 

31 

 

49 

 

     

Αχλαδιάς 

 

 

 

32 

 

82 

 

77     

Ζορμπάδες    35     

Καλύβια    179     

Καναπίτσα 

 

16 

 

50 

 

80 

 

86     

Κατσαρός    87     

Κολιός 

 

 

 

53 

 

170 

 

95     

Μάραθα 

(Κουκουναριές) 

 

 

 

69 

 

25 

 

126     

Μονή 

Ευαγγελιστρίας 

 

32 

 

3 

 

18 

 

42     

Ξάνεμος    195     

Πλατανιάς    91     

-ενια 

 

5 

 

25 

 

39 

 

     

Ρέπιο (νησί) 

 

4 

 

2 

 

 

 

     

Τρούλλος 

 

12 

 

26 

 

119 

 

159     

Τσουγκριά (νησί) 

 

3 

 

 

 

2 

 

     

Φτελιά 

 

129 

 

 

 

 

 

     

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  3908 4129 5096 6160 6110 5,66 23,42 20,88 

Ν. Μαγνησίας 161.39

2 

182.22

2 

198.43

4 

206.99

5 

 12,91 8,9 4,31 

Πίνακας 34. Απογραφές πληθυσμών 1971-2011. 

 

Στην περιοχή μελέτης που περιλαμβάνει όλο το νησί της Σκιάθου, κυριαρχεί ο 

τριτογενής τομέας με 66,14%, ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας με 27,36%, ενώ 

έπεται ο πρωτογενής με 6,49% (ΕΣΥΕ 2001).  

2001         

Παραγωγικοί τομείς Χώρα % Θεσσαλία % Ν. Μαγνησίας % Δ. Σκιάθου % 

Πρωτογενής 621.043 15,03 76.213 27,45 12.190 16,97 141 6,49 

Δευτερογενής 959.028 23,21 57.312 20,64 17.582 24,48 594 27,36 

Τριτογενής 2.552.073 67,76 144.130 51,91 42.049 58,55 1,436 66,14 

Πίνακας 35. Απασχολούμενοι στον Δ. Σκιάθου. 

8.7.2.i. Καταγράφονται τα κύρια μεγέθη των τριών παραγωγικών τομέων 

της οικονομίας 

Στο Δήμο Σκιάθου το 6,88% των κατοίκων ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα 

(Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Θήρα, Δασοκομία). Ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας 

σε ποσοστό 27,52% (Μεταποιητικές Βιομηχανίες κ.λπ.). Πρώτη θέση κατέχει ο 
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τριτογενής τομέας, σε ποσοστό 65,60% (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 σε 

μεγάλο βαθμό λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα προβλήματα από την οικοδομική 

δραστηριότητα, εντοπίζονται κυρίως στην εκτός σχεδίου δόμηση, χωρίς την ύπαρξη 

Γενικού Χωροταξικού σχεδίου και χρήσεων γης 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, 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. 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στο Δήμο Σκιάθου αντιστοιχεί στο 45% περίπου του 

πραγματικού πληθυσμού του Δήμου, ανέρχεται σύμφωνα με την απογραφή του 2001 

σε 2461 άτομα από τα οποία τα 2173 είναι απασχολούμενοι, δηλαδή το 88% περίπου 

του συνολικά ενεργού πληθυσμού 
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ΧΩΡΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

Οικονομικά 
ενεργός 

πληθυσμός 

 

% 
Οικονομικά 
μη ενεργός 
πληθυσμός Απασχολούμενοι % Άνεργοι % 

Άνεργοι 
νέοι 

ΧΩΡΑ 4.622.822 4.108.085 88,9 266.610 5,8 248.127 5,4 5.264.915 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 305.887 273.130 89,3 13.802 4,5 18.955 6,2 373.151 

Ν. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

81.909 72.323 88,3 4.616 5,6 4.970 6,1 104.842 

Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ 2.461 2.173 88,3 196 8,0 90 3,7 3.041 

Πίνακας 36. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός στον Δ. Σκιάθου 

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 και των Β. Σποράδων 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. 

Φορολογουμένων 

Δ. Σκιάθου 13.721,92 3.393 

Δ. Σκοπέλου 13.003,68 2.771 

Γλώσσα 12.367,72 764 

Σκόπελος - Κλήμα 13.245,77 2.007 

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 37. Μέσο εισόδημα περιοχής και Β. Σποράδων το έτος 2012 

 

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  

Το λιμάνι της Σκιάθου εξυπηρετεί επιβατικά (Ε/Γ) σκάφη, επιβατηγά-οχηματαγωγά 

(Ε/Γ-Ο/Γ) και υδροπτέρυγα (Υ/Γ) που συνδέουν το νησί της Σκιάθου με άλλα λιμάνια. 

Συγκεκριμένα, τα πλοία που ελλιμενίζονται στο νησί προέρχονται κυρίως από το Βόλο, 

τον Άγιο Κωνσταντίνο, τη Σκόπελο, την Αλόννησο, το Ανατολικό Πήλιο και τη βόρεια 

Εύβοια, ενώ κατά τη θερινή περίοδο μπορεί να προστεθεί στους προορισμούς, η 

Θεσσαλονίκη, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.  
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Επίσης, κατά τη θερινή περίοδο στο νησί ελλιμενίζονται επιβατηγά – τουριστικά (Ε/Γ – 

Τ/Ρ) σκάφη που εκτελούν ημερήσιους τοπικούς πλόες στις εξής διαδρομές: α) γύρος 

του νησιού της Σκιάθου, β) γύρος των Βορείων Σποράδων, γ) Αμαλιάπολη Μαγνησίας 

– Σκιάθος και δ) Πευκί – Σκιάθος. Το σύνολο των σκαφών ανέρχεται σε 20 – 25. 

Με τα Ε/Γ–Ο/Γ, Φ/Γ και Δ/Ξ πλοία που εκτελούν τα δρομολόγια από και προς το νησί 

της Σκιάθου μεταφέρονται είδη διατροφής, υλικά οικοδομών, καύσιμα και εμπορεύματα 

διαφόρων καταστημάτων που λειτουργούν κυρίως τους θερινούς μήνες. Τα πλοία 

αναχωρούν άνευ φορτίου για επαναφόρτωση σε άλλα λιμάνια και κυρίως σε αυτά του 

Βόλου και του Αγίου Κωνσταντίνου. 

Σημαντική είναι επίσης και η κίνηση τουριστικών θαλαμηγών που καταπλέουν στο 

λιμάνι της Σκιάθου. 

 Αεροπορικές συγκοινωνίες 

Η Σκιάθος έχει αεροδρόμιο. 

Η αεροπορική συγκοινωνία γίνεται μέσω του αεροδρομίου της Σκιάθου, το οποίο 

βρίσκεται ΒΑ της πόλης της Σκιάθου, δίπλα στον υγροβιότοπο Αγ. Γεωργίου, από όπου 

πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς την Αθήνα καθόλη τη διάρκεια του 

χρόνου. 

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο διακινούνται πτήσεις "Charter" από διάφορες χώρες, της 

Δυτικής Ευρώπης όπως Αγγλία, Γερμανία, Σκανδιναβικές χώρες, Ιταλία κλπ. για την 

εξυπηρέτηση των τουριστών προς την Σκιάθο. Το αεροδρόμιο της Σκιάθου 

χρησιμοποιείται επίσης και για τα γκρουπ των αλλοδαπών τουριστών που έχουν 

προορισμό τη Σκόπελο και Αλόννησο, με την απευθείας μετάβασή τους στο νησί 

προτίμησής τους μέσω ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Στην παρούσα φάση έχει ήδη 

προγραμματισθεί η κατασκευή του έργου της επέκτασης του αεροδρομίου.  

 

Οδικό δίκτυο νήσου Σκιάθου 

Το οδικό δίκτυο του Δήμου Σκιάθου είναι περιορισμένο λόγω του νησιωτικού 

χαρακτήρα και της μικρής έκτασής του. Οι δύο βασικοί οδικοί άξονες είναι ο δρόμος 

που ενώνει τον οικισμό της Σκιάθου και το αεροδρόμιο του νησιού με τις Κουκουναριές 

και ο άξονας οικισμός Σκιάθου – Ακρωτήριο Κατεργάκι. Βεβαίως, σύμφωνα με το 

Φ.Ε.Κ. 293Β 17/4/1995 οι δύο αυτοί άξονες χαρακτηρίζονται με βάση τις 

προδιαγραφές κατασκευής τους ως Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. 

Το δευτερεύον οδικό δίκτυο συνδέει τους ορεινούς και ημιορεινούς οικισμούς και 

περιοχές με τον άξονα οικισμός Σκιάθου – Ακρωτήριο Κατεργάκι, καθώς επίσης και 

τους παραλιακούς οικισμούς και παραλίες με τον άξονα Σκιάθος - Κουκουναριές. 

Αποτελείται από κοινοτικούς, αγροτικούς και δασικούς κυρίως δρόμους. Και σε αυτήν 
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την περίπτωση, με βάση το Φ.Ε.Κ. 293Β 17/4/1995, ο επίσημος χαρακτηρισμός των 

οδικών αυτών αξόνων είναι Κοινοτικό Οδικό Δίκτυο. 

Ο κύριος ασφαλτοστρωμένος άξονας του νησιού είναι αυτός που συνδέει την πόλη της 

Σκιάθου με τις Κουκουναριές, με μήκος 13 χλμ. Το υπόλοιπο ασφαλτοστρωμένο οδικό 

δίκτυο ανέρχεται σε 18 χλμ. περίπου, ενώ εκτεταμένο είναι το δίκτυο αγροτικών και 

δασικών μη ασφαλτοστρωμένων οδών, συχνά με περιορισμένη βατότητα. Εκτός του 

κυρίου δικτύου σημαντικοί ασφαλτοσρτωμένοι δρόμοι είναι ο καινούργιος δρόμος προς 

Μ. Ευαγγελιστρίας όπως και ο δρόμος από Τρούλλο προς Ασέληνο. 

 

Συγκοινωνίες 

Όσον αφορά στον τομέα των συγκοινωνιών, η εσωτερική μαζική οδική συγκοινωνία 

του νησιού της Σκιάθου εξυπηρετείται από τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών.  

Τα μεγάλα λεωφορεία εκτελούν τη διαδρομή πόλη της Σκιάθου – Κουκουναριές, με 26 

στάσεις, ενώ mini-bus τη διαδρομή πόλη της Σκιάθου – Μονή της Ευαγγελίστριας. 

Στη διαδρομή πόλη της Σκιάθου – Κουκουναριές, στην αιχμή της τουριστικής περιόδου 

(μήνες Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος), εκτελούνται δρομολόγια ανά 20 λεπτά από 

τις 7:00 π.μ. έως τις 3:30 π.μ. ενώ τους χειμερινούς μήνες εκτελούνται 5 δρομολόγια 

την ημέρα. Ο συνολικός αριθμός των επιβατών που διακινήθηκαν με τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς του νησιού το έτος 2001 ανήλθε σε 420.000 άτομα. 

Όπως είναι φυσικό, τα κυκλοφοριακά μεγέθη που παρατηρούνται στην πόλη της 

Σκιάθου, αλλά και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο το νησί, παρουσιάζουν σημαντικές 

αποκλίσεις μεταξύ της τουριστικής περιόδου και του υπολοίπου έτους. Η περίοδος 

κορύφωσης της τουριστικής κίνησης στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τους μήνες 

Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. 

Το βασικότερο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Σκιάθου είναι η στάθμευση. Πηγή 

σημαντικών προβλημάτων αποτελεί επίσης ο μεγάλος αριθμός των δικύκλων.  

Επιπλέον, το οδικό δίκτυο του νησιού χαρακτηρίζεται γενικά, ακόμα και ο κύριος 

άξονας Σκιάθος - Κουκουναριές, από προβλήματα λόγω κακής χάραξης, τμηματικής 

κατασκευής και περιορισμένου πλάτους.  

Πρέπει πάντως να σημειωθεί πως, για να λειτουργήσουν σωστά τα έργα που έχουν ήδη 

γίνει εντός της πόλης της Σκιάθου ή βρίσκονται στο στάδιο του προγραμματισμού, 

απαιτείται να εφαρμοστεί στο σύνολό του ο πολεοδομικός σχεδιασμός από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της περιοχής μελέτης. 
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8.8.2 Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (εγκαταστάσεις διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων , εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα 

αποχέτευσης κ.α.) 

Στερεά Απόβλητα 

Στον Δήμο λειτουργεί χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Η θέση του 

είναι στην περιοχή ‘’Κουνίστρες’’. Λόγω της έλλειψης διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

με διαλογή στην πηγή, ο ΧΥΤΑ έχει πληρωθεί με γρηγορότερο ρυθμό από τον 

εκτιμούμενο.  

Στην παρούσα φάση λειτουργεί διαλογή στην πηγή με 4 ρεύματα αποβλήτων (γυαλί, 

χαρτί, πλαστικά, μέταλλα), τα οποία διαχειρίζονται ιδιώτες, των οποίων οι 

εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν και μικρό ΚΔΑΥ. 

Επίσης έχει εκπονηθεί Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) 

του Δήμου. Βασικές κατευθύνσεις του ΤΣΔΑ Δήμου Σκιάθου 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), την δημιουργία ενός κεντρικού 

Πράσινου Σημείου, την λειτουργία Μονάδας Ανάκτησης Βιοαποβλήτων και την 

λειτουργία κινητής Μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ.  

Αποχετευτικό δίκτυο, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων νήσου Σκιάθου 

Η πόλη της Σκιάθου διαθέτει μεγάλο μέρος του δικτύου αποχέτευσης το οποίο 

σταδιακά συμπληρώνεται για να καλύψει το σύνολο του εντός σχεδίου τμήματος του 

οικισμού. Το δίκτυο αποχέτευσης είναι χωριστικού. Τα λύματα της πόλης μεταφέρονται 

δια βαρύτητας προς την παραλία όπου έχουν κατασκευασθεί αντλιοστάσια που 

οδηγούν τα λύματα με καταθλιπτικό αγωγό προς το Βιολογικό Καθαρισμό στη θέση 

Ξάνεμο στα ΒΑ της πόλης. 

Η μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού του δήμου Σκιάθου, η οποία βρίσκεται 2,5 Km ΒΑ 

της πόλης στη θέση Ξάνεμο, ξεκίνησε να λειτουργεί το 1993, ενώ από το 1997 δέχεται 

και βοθρολύματα. Σήμερα δέχεται και ποσότητες λυμάτων από το αποχετευμένο τμήμα 

της πόλης. Ο πληθυσμός σχεδιασμού της μονάδας μετά την αναβάθμισή της θα είναι 

για 26000 ΙΠ συμπεριλαμβάνοντας και γ’ βάθμια επεξεργασία. 

Η διάθεση των καθαρών του Βιολογικού Καθαρισμού της Σκιάθου στη θάλασσα γίνεται 

μέσω υποθαλασσίου αγωγού διαμέτρου 500 mm μήκους 310 m σε βάθος τουλάχιστον 

20 m. Η διάθεση ιλύος, άμμου και εσχαρισμάτων γίνεται στο χώρο διάθεσης 

απορριμμάτων του νησιού. 
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Επίσης δίκτυο αποχετευτικό υπάρχει στην περιοχή των Κουκουναριών το οποίο 

καταλήγει στην ΕΕΛ που βρίσκεται στην περιοχή της Αγ. Ελένης. Μέχρι το 1993 όλα 

τα λύματα του νησιού πήγαιναν στο Βιολογικό Καθαρισμό των Κουκουναριών, με 

αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα ρύπανσης στις γύρω παραλίες. 

Η ΕΕΛ των Κουκουναριών κατασκευάσθηκε την δεκαετία του 1970, για να 

εξυπηρετήσει πρωτίστως τις ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων ΣΚΙΑΘΟΣ PALACE 

με 650 κλίνες και του ΞΕΝΙΑ, καθώς και άλλα μικρότερα ξενοδοχεία και κατοικίες 

συνολική δυναμικότητας 1200 κλινών. Εν συνεχεία η μονάδα εγκαταλείφθηκε και 

υπολειτουργούσε για πολλά χρόνια.  

Οι εργασίες αναβάθμισης ξεκίνησαν το 2004 και σήμερα έχει τεθεί σε πλήρης 

λειτουργία. Στην παρούσα φάση προγραμματίζονται έργα αντικατάστασης των 

κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και επέκταση της ΕΕΛ της Αγ. Ελένης. 

8.8.3 Δίκτυα ύδρευσης, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου 

και εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών 

Δίκτυο Ύδρευσης νήσου Σκιάθου  

Αναπτυγμένο δίκτυο ύδρευσης υπάρχει μόνο εντός των ορίων της πόλης Σκιάθου, που 

συνεχώς επεκτείνεται για να καλύψει ανάγκες και για περιοχές εκτός σχεδίου. 

Πρόσφατα ολοκληρώνεται μεγάλη εργολαβία με αντικατάσταση του υφιστάμενου 

δικτύου.  

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. 

Η ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο νησί μέσω υποθαλάσσιου αγωγού από την 

περιοχή του Τρικερίου Μαγνησίας, ο οποίος αγωγός συνεχίζεται και στο νησί της 

Σκοπέλου. Το δίκτυο είναι μέσης και χαμηλής τάσης και δεν υπάρχουν γενικά 

προβλήματα ηλεκτροδότησης, πλην μεμονωμένων περιπτώσεων της έντονης 

τουριστικής αιχμής τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου όμως αποκαθίστανται σε μικρό 

χρόνο και αποτελεσματικά. Υπάρχουν δύο υποσταθμοί της ΔΕΗ, οι οποίοι συνδέουν τη 

Σκιάθο με τη Μαγνησία και τη Σκιάθο με την Σκόπελο αντίστοιχα. Ο πρώτος βρίσκεται 

στην θέση Μανδράκι στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού και ο δεύτερος στη θέση 

Ξάνεμος στο ανατολικό άκρο του νησιού. 
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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 και μεμονωμένα φωτοβολταϊκά.  

Τηλεπικοινωνίες 

Η τηλεπικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω του δικτύου του ΟΤΕ στην περιοχή, χωρίς 

ιδιαίτερο πρόβλημα. Υπάρχει επίσης πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς πρόβλημα στις 

υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. 

Όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία στο νησί, υπάρχουν εγκατεστημένες σε διάφορα 

σημεία του νησιού κεραίες έτσι ώστε να εξυπηρετούνται τόσο οι κάτοικοι, όσο και οι 

επισκέπτες χωρίς κανένα πρόβλημα στη λήψη τηλεφωνικού σήματος. 

 

8.9 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο φυσικό Περιβάλλον 

8.9.1 Υπάρχουσες πηγές ρύπανσης ή άλλες πιέσεις προς το περιβάλλον 

Στην νήσο Σκιάθο δεν υπάρχουν βιοτεχνίες μεταποιητικού ή μη χαρακτήρα. Το νησί 

πολλά χρόνια αναπτύσσεται τουριστικά, όπως συνηθίζεται στα Ελληνικά νησιά, όπου 

καταλήγουν η οικονομία τους να στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό. Οι πιέσεις 

που αναπτύσσονται στο φυσικό περιβάλλον έχουν να κάνουν με πιέσεις που 

χαρακτηρίζουν έναν χώρο που αναπτύσσεται τουριστικά. Επίσης όπως συνηθίζεται στα 

νησιά του Αιγαίου υπάρχει και ζήτηση για 2η κατοικία, είτε από ημεδαπούς είτε από 

αλλοδαπούς. Υπάρχουν ακόμα καλλιέργειες αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό και 

ενδιαφέρον, από παλαιότερα. Κύρια καλλιέργεια είναι της ελιάς. Ειδικά η Σκιάθος λόγω 

της γεωπολιτικής της θέσης, -κοντινότερη πρόσβαση από την Ηπειρωτική Ελλάδα- 

αλλά και του αεροδρομίου, παρουσιάζει σημαντική διαφορά στα ποσοτικά οικονομικά 

μεγέθη σε σχέση με τα άλλα νησιά των Βορείων Σποράδων. 

Κυριότερες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον ασκούνται μέσω της τουριστικής 

δραστηριότητας (αισθητική ρύπανση, ρύπανση υδάτων κλπ.), της οικοδομικής 

δραστηριότητας (ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών, άναρχη δόμηση κλπ.) και των δημοσίων 

έργων που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μεγάλη εκτός σχεδίου και 

ορίων οικισμού δόμηση, που οργανωτικά μπορεί να χαρακτηρισθεί ανεξέλεγκτη.  

Ο χαρακτήρας της ανάπτυξης όπως λαμβάνει χώρα γενικά στον Ελληνικό χώρο και όχι 

μόνο στην περιοχή της Σκιάθου, εμφανίζει σημαντικές οργανωτικές αδυναμίες που 

εντοπίζονται κυρίως στην χωροταξική οργάνωση. Αποτέλεσμα αυτού, η ανεξέλεγκτη 

δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές, η υποβάθμιση ή και σε μερικές περιπτώσεις 

καταπάτηση του αιγιαλού κλπ. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη υδρευτικού 
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δικτύου με αποτέλεσμα των πολύ μεγάλο αριθμό ιδιωτικών γεωτρήσεων για να 

καλυφθεί η ζήτηση σε νερό.  

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων καλύπτουν το Πολεοδομικό συγκρότημα της 

πόλης της Σκιάθου και ένα τμήμα της περιοχής των Κουκουναριών ενώ τμηματικά 

γίνονται επεκτάσεις του αποχετευτικού δικτύου για να καλυφθεί επιπλέον περιοχή. Ο 

χώρος εναπόθεσης στερεών αποβλήτων λειτουργεί ως Χ.Υ.Τ.Α. με μεγάλη 

καθυστέρηση στην εφαρμογή σύγχρονων και ορθολογικών προγραμμάτων διαχείρισης 

των στερεών αποβλήτων. Πολύ σημαντική θεωρείται η ολοκλήρωση του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου, που θα οργανώσει την μορφή της ανάπτυξης προσδίδοντας 

βιωσιμότητα και ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, το οποίο δυστυχώς έχει 

παγώσει και είναι στην φάση της απόφασης αποδοχής από το Δημοτικό Συμβούλιο της 

Β1 φάσης.  

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 Σκιάθο υπάρχουν λίγοι επαγγελματίες 

ψαράδες, ενώ οι περισσότεροι είναι παράκτιοι. Εκμετάλλευση και πίεση ταυτόχρονα, 

δέχονται οι υδατικοί πόροι του νησιού.  

 

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 

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 
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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 με εξαίρεση την λειτουργία του αεροδρομίου. 

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 

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 

(Σε περίπτωση έργου υδροληψίας, στην ενότητα 8.13 περιλαμβάνονται στοιχεία για 

την ποιότητα του νερού του υδάτινου σώματος ή γεωλογικού σχηματισμού 

υδροληψίας, και εξετάζεται η καταλληλότητά του για τη σκοπούμενη χρήση).  

 



Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ «ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  ΦΡΕΑΤΟΣ ΦΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                  -141- 

 

Από τις πηγές υδροληψίας, το φρέαρ της Φτελιάς συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, γιατί 

μέχρι σήμερα ουσιαστικά αποτελεί την μοναδική πηγή υδροληψίας. Η γεώτρηση του 

Αγ. Αντωνίου προσφάτως ενσωματώθηκε όπως και η γεώτρηση του Αγ. Φανουρίου. Οι 

υπόλοιπες γεωτρήσεις ακόμα δεν χρησιμοποιούνται.  

Για τις γεωτρήσεις που δεν χρησιμοποιούνται ακόμη, δηλαδή τις 3 γεωτρήσεις της 

Μεγάλης Άμμου και της Αγ. Παρασκευής, υπάρχουν φυσικοχημικές και μικροβιολογικές 

αναλύσεις κατά την δοκιμαστική άντλησή τους. 

Οι αναλύσεις του νερού από τις γεωτρήσεις Μεγάλη άμμος 1 και Μεγάλη Άμμος 2   

δείχνουν πολύ καλή ποιότητα νερού. Πολύ καλή είναι και η ποιότητα του νερού της 

Αγ. Παρασκευής (Πλατανιάς).  

Το νερό της γεώτρησης του Αγ. Φανουρίου  έχει πολύ καλή ποιότητα με αυξημένη λίγο 

την ποσότητα των χλωριόντων (Cl-) 282.5 mg/lt έναντι ορίου 250mg/lt. Η 

αγωγιμότητα είναι λίγο αυξημένη αλλά κάτω από το όριο για πόσιμο νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης (1600mS/cm έναντι ορίου 2500mS/cm).  

Το νερό της γεώτρησης Αγ. Αντωνίου επίσης βρέθηκε σε πολύ καλή ποιοτική 

κατάσταση. 

Το νερό της πηγής του Προφήτη Ηλία επίσης βρέθηκε σε πολύ καλή ποιοτική 

κατάσταση. 

Φρέαρ Φτελιάς 

Το φρέαρ της Φτελιάς, διαχρονικά αποτελεί εδώ και δεκαετίες την μοναδική πηγή 

τροφοδοσίας του δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου. Το νερό από το φρέαρ της Φτελιάς, 

παρουσιάζει προβλήματα ως προς την ποιοτική του σύσταση ειδικά τα τελαυταία 

χρόνια.  

Υδροχημική αξιολόγηση φρέατος Φτελιάς. 

Για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων όσον αφορά τις επιπτώσεις από την χρήση 

του φρέατος της Φτελιάς θα πρέπει να είναι δυνατή η σύγκριση υδροχημικών 

αναλύσεων χρονικά και χωροχρονικά. Από την μελέτη ‘’Υδρογεωλογική μελέτη νήσου 

Σκιάθου’’ από την εταιρεία ΥΔΡΟΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. (1971), υπάρχουν σημαντικά δεδομένα 

όσον αφορά υδροχημικές αναλύσεις, για όλο το νησί της Σκιάθου, που έγιναν το 1971. 

Συνολικά έχουν ληφθεί δείγματα από 76 θέσεις. Για την περιοχή της Φτελιάς έχουμε 3 

θέσεις, για τις οποίες έχουν γίνει υδροχημικές αναλύσεις. Η θέση Φ27 (Φρέαρ 

Μητσέλου), η θέση Φ28 (Φρέαρ Τρακόσα) και Φ29 (Φρέαρ Νικολάου). Οι θέσεις αυτές 

είναι κοντά στο Φρέαρ της Φτελιάς, είναι παράκτιες και προφανώς έχουν ληφθεί 

δείγματα από πηγάδια της περιοχής, όπου χρησιμοποιούνταν για άρδευση 

καλλιεργειών κατά κύριο λόγο μποστανιών και κήπων αλλά και για ύδρευση κατοικιών 

της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής, τα υψόμετρα των θέσεων είναι 

7,6m., 7m. και 7,5m. αντίστοιχα ενώ το ύψος της επιφάνειας της στάθμης του νερού, 
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είναι 3,6m., 1,6m. και 1,9m. Οι θέσεις απεικονίζονται στον παρακάτω χάρτη όπως 

έχουν τοποθετηθεί σε χάρτη της μελέτης. Στον χάρτη έχει σημειωθεί και η σημερινή 

θέση του φρέατος της Φτελιάς με μπλε χρώμα.   

Χάρτης 16. Θέσεις υδροχημικών αναλύσεων περιοχής Φτελιάς (Φ27, Φ28, Φ29) χρονολογίας 
1971. 

Από τις μετρήσεις φαίνεται ότι η περιοχή της Φτελιάς, είχε επιβαρυμένες τιμές στις 

μετρήσεις που έγιναν το 1971. Συγκεκριμένα η ηλεκτρική αγωγιμότητα ήταν 

1500μmhos/cm στην Φ27, 1480μmhos/cm στην Φ28 και 1120μmhos/cm στην Φ29. 

Τα χλωριούχα (Cl-) είναι αντίστοιχα 250,27mg/l, 237,85mg/l και 193,47mg/l. 

Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της γνωμάτευσις που αναφέρεται στο τέλος της σελίδας 

της κάθε υδροχημικής ανάλυσης του ύδατος, όπου σχολιάζει ότι για τις θέσεις Φ27 και 

φ28 το νερό είναι ‘’μόλις ανεκτό’’ προς πόσιν και κατάλληλα δι΄άρδευση υπό της 

προϋποθέσεις καλής στραγγίσεως των εδαφών. Για την θέση Φ29 αναφέρει λόγω των 

μικρότερων τιμών, ότι είναι ανεκτόν προς πόσιν και κατάλληλο δια άρδευση υπό την 

προϋπόθεση καλής στραγγίσεως των εδαφών. Να σημειωθεί ότι από τις 76 θέσεις που 

ελήφθησαν δείγματα από όλο το νησί της Σκιάθου οι περισσότερες μετρήσεις έδειξαν 

νερά, ‘’κατάλληλα για πόση’’, μερικές μετρήσεις είχαν το σχόλιο ‘’ανεκτά για πόση’’, 

πολύ λίγες ‘’μόλις ανεκτά για πόση’’ και ελάχιστες ‘’ακατάλληλες για πόση’’.  

Σύμφωνα με το αρχείο των μετρήσεων της ΔΕΥΑ Σκιάθου για το δίκτυο ύδρευσης της 

πόλης που τροφοδοτείται από το φρέαρ της Φτελιάς, οι μετρήσεις για την ηλεκτρική 

αγωγιμότητα είναι της τάξης των 2000-2500μS/cm τον χειμώνα μέχρι αρχές 

καλοκαιριού και της τάξης των 2500-3700μS/cm από το Ιούλιο μέχρι και τον 
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Νοέμβριο. Ειδικά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο οι τιμές είναι πολύ μεγάλες, κάτι 

που αναμένεται λόγω ότι έχουμε την μεγαλύτερη απαίτηση σε παροχή και κατ΄ 

επέκταση την μεγαλύτερη αντλίευση του φρέατος. Τα χλωριούχα (Cl-) είναι της τάξης 

500-600mg/l την περίοδο του χειμώνα μέχρι και τον Ιούνιο και 700-1100mg/l την 

περίοδο του Ιουλίου μέχρι και τον Νοέμβριο.  

Από τα παραπάνω δεδομένα διακρίνεται ότι το νερό του φρέατος της Φτελιάς είναι 

πολύ επιβαρυμένο. Αρκετές από τις μετρήσεις είναι πάνω από τα όρια του πόσιμου 

νερού. Επίσης με την παραδοχή, ότι οι μετρήσεις που έγιναν στην περιοχή της Φτελιάς 

το 1971, είναι ίδιας ποιοτικής σύστασης με την θέση της Φτελιάς λόγω της μικρής 

διαφοράς υψομέτρου και ότι αποτελούν θέσεις της ίδιας υδρολογικής λεκάνης και 

μάλιστα σε πολύ κοντινή θέση, υπάρχει η εκτίμηση ότι σε σύγκριση με τις τιμές που 

αναλύθηκαν το 1971 η ποιότητα του νερού έχει υποβαθμιστεί. Πρέπει να σημειωθεί, 

ότι από ότι φαίνεται η περιοχή είχε νερό, με ανεβασμένους δείκτες αγωγιμότητας και 

χλωριόντων. Παρόλα αυτά η χρήση του φρέατος έχει επιδεινώσει την κατάσταση και το 

φαινόμενο της υφαλμύρυνσης και της διείσδυσης του θαλασσινού νερού είναι γεγονός.  

 

Πρόβλημα Υδράργυρου. 

Επίσης τα τελευταία χρόνια προστέθηκε και το εποχιακό πρόβλημα της αυξημένης 

περιεκτικότητας σε υδράργυρο (Hg), που ιδίως κατά το θέρος ξεπερνά κατά πολύ το 

επιτρεπόμενο όριο του 1μg/l. Η παρουσία του υδραργύρου έχει αιτιολογηθεί ότι 

οφείλεται στην παρουσία του πετρώματος κινναβαρίτη το οποίο περιέχει θειούχο 

υδράργυρο (HgS) σε αδιάλυτη μορφή. Όμως το αδιάλυτο άλας θειούχου υδραργύρου 

(HgS) αντιδρά με το θαλασσινό αλάτι (χλωριούχο νάτριο NaCl) και παράγει χλωριούχο 

υδράργυρο και θειούχο νάτριο και έτσι δικαιολογείται η ταυτόχρονη αύξηση του 

διαλυτού υδραργύρου στο νερό με την αύξηση της αλατότητας την θερινή περίοδο. 

Αυτή η απλουστευτική αιτιολόγηση φαίνεται να αποτυπώνεται πολύ καλά στο διάγραμμα 

συσχέτισης της αγωγιμότητας και της συγκέντρωσης διαλυτού υδραργύρου στο νερό του 

φρέατος που αφορά την περίοδο 2008-2014. 

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο τα σημαντικά προβλήματα που είχαν ανακύψει, με την 

παρουσία υδραργύρου κοντά στα ανώτερα όρια στο δίκτυο ύδρευσης το καλοκαίρι του 

2012, κατά το οποίο έγινε και προσωρινή διακοπή του δικτύου ύδρευσης. Το πρόβλημα δεν 

ξαναεμφανίστηκε το καλοκαίρι του 2013. Το πρόβλημα εμφανίζεται την καλοκαιρινή 

περίοδο μετά τον Ιούλιο και διατηρείται μέχρι και το φθινόπωρο.  

Το πρόβλημα φαίνεται να έχει επιδεινωθεί από την υφαλμύρηνση του φρέατος. Ο 

υδράργυρος υπάρχει με την μορφή πετρώματος, μη υδατοδιαλυτό στο υπέδαφος. Η 

υφαλμύρηνση βοηθάει στην διάλυση του υδραργύρου από το πέτρωμα καθότι αυτό δεν 

είναι δυνατό να γίνει από γλυκό νερό. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί με τον 



Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ «ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  ΦΡΕΑΤΟΣ ΦΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                  -144- 

 

περιορισμό της άντλησης από το φρέαρ της φτελιάς καθώς και με την ανάμιξη του νερού 

από άλλες υδροληψίες με μικρότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο.  

Η γεώτρηση του Αγ. Αντωνίου ανορύχθηκε στα πλαίσια των συμπερασμάτων της 

υδρογεωλογικής μελέτης της οποίας συμπέρασμα ήταν ότι, ένα γεωτρητικό πρόγραμμα 

μπορεί να μειώσει την εξάρτηση της ύδρευσης αποκλειστικά από το φρέαρ "Φτελιά" και 

ταυτόχρονα να βελτιώσει την ποιότητα του νερού του υδροφόρου με τη μείωση της 

άντλησης. 

Στην παρούσα μελέτη, γίνεται λόγος για άμεση αποκλιμάκωση της χρήσης του νερού από το 

φρέαρ της Φτελιάς, λόγω της αξιοποίησης άλλων πηγών υδροληψίας και της λειτουργίας 

του νέου έργου της αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου, που θα 

μειώσει τις μεγάλες απώλειες και κατ΄ επέκταση την κατανάλωση. Η άμεση μείωση της 

χρήσης του νερού (αρχικά καλοκαίρι 2019 και οριστικά καλοκαίρι του 2020), θα είναι της 

τάξης άνω του 50% περίπου. Σε μεσοπρόθεσμο διάστημα, πρόθεση είναι να υπάρχει 

περεταίρω μείωση του απολήψιμου νερού από το Φρέαρ της Φτελιάς. Επίσης λόγω της 

μεγάλης διαφοράς συγκέντρωσης του Hg, από χειμώνα σε καλοκαίρι (χαρακτηριστική 

μέτρηση των Δεκέμβριο του 2017 όπου βρέθηκε υδράργυρος 0,75μg/lt, δηλαδή κάτω από 

το όριο του 1μg/lt), εκτιμάται ότι η αποκλιμάκωση με σημαντική μείωση άμεσα (άνω του 

50%) και ακόμα μεγαλύτερη μεσοπρόθεσμα, του απολήψιμου νερού από το Φρέαρ της 

Φτελιάς θα βελτιώσει την ποιοτική σύσταση του νερού ως προς την υφαλμύρηνση του, άρα 

θα κάνει πιο δύσκολη την διάλυση του υδραργύρου από το πέτρωμα και θα περιορίσει η και 

λύσει οριστικά το πρόβλημα της συγκέντρωσης του υδραργύρου. 

8.13.1 Σχέδια διαχείρισης 

Αναλυτική παρουσίαση γίνεται στην ενότητα 5.2.3 

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. 

Η κανονιστική διάταξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας με αριθμ 3163/102253 

‘’Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του 

υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας’’ (ΦΕΚ 2716/Β/31-12-

2008), με γενικές ρυθμίσεις, απαγορευτικά μέτρα, περιοριστικά μέτρα και διαδικασίες 

αδειοδότησης και ύψη προστίμων, έχει καταργηθεί μετά την έγκριση του 1ου Σχεδίου 

Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής του ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.  

Επίσης, στον πίνακα 40, καταγράφονται μέτρα που προτείνονται στο Σχέδιο 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής 
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Στερεάς Ελλάδας (GR07) όπου ανήκει το νησί της Σκιάθου, για την προστασία και 

αποκατάσταση του υδατικού διαμερίσματος.   

α/α ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 

119 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

Ανασύσταση και 
αποκατάσταση 

περιοχών υγροβιότοπων 

Οι υγροβιότοποι, γενικότερα και ανεξάρτητα από τον 
τύπο ή μέγεθός τους, συνιστούν μία κατηγορία βιοτόπων 
στην οποία δίνεται κατά κανόνα ιδιαίτερη σημασία και 
προσοχή, εξαιτίας των αρκετών, ποικίλων και 
σημαντικών ιδιοτήτων τους (υψηλή βιοποικιλότητα, 
παραγωγικότητα, σπανιότητα, επιστημονικό ενδιαφέρον 
– εκπαιδευτική αξία, «αποθήκευση» ύδατος κλπ). Στο 

Υδατικό διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, 
αναγνωρίζονται αξιόλογοι υγροβιότοποι, που φιλοξενούν 
μεγάλη ποικιλία υδρόβιων οργανισμών και οι οποίοι 
χρήζουν προστασίας από τις πιέσεις ανθρωπογενούς 
προέλευσης. Οι περιοχές αυτές είναι το έλος Ψαχνών ή 
Κολοβρέχτης, η Λιμνοθάλασσα Στροφυλλιά στην 
Σκιάθο και οι λιμνοθάλασσες Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι 
και το _έλτα Ξεριά στην Εύβοια. Στόχο του μέτρου 
αποτελεί η ανάδειξη των περιοχών αυτών μέσω της 
οριοθέτησής τους και της εκπόνησης των απαιτούμενων 
μελετών διαχείρισης των υγροβιότοπων. 

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 38. Μέτρα που προτείνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
Υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07). 

 

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. 
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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 Σκιάθου.  

 

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 
ολοκλήρωση των 

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 
χαρακτηρίζεται ως ζώνη πλήρους απαγόρευσης. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται αυστηρά η 

Ενσωμάτωση του 
μέτρου 

RBD07_OM06_06
6 

Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΥΔΑΤΩΝ ΔΕΥΑ, 
ΔΗΜΟΙ 
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ανωτέρω μελετών  

 

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 

RBD07_OM05_06
2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ 
ΔΕΥΑ/ ΔΗΜΟΙ/ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΥΔΑΤΩΝ 

 

Μ07Β0501  

Περιορισμοί και 
προϋποθέσεις 
κατασκευής 
υδροληπτικών έργων 
απόληψης υπόγειων 
νερών (γεωτρήσεις, 

Μέτρα ελέγχου 
απόληψης 
επιφανειακού 
και υπόγειου 
νερού και 
αποθήκευσης 
επιφανειακού 

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 
για χρήσεις που ορίζονται στη συνέχεια.  

Ενσωματώνει τα 
μέτρα 

RBD07_OM06_06
3, 

RBD07_OM06_06
5 και 

RBD07_SM08_10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΥΔΑΤΩΝ 
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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  

  

νερού  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 
κοκκώδη ελεύθερης πιεζομετρικής επιφάνειας ΥΥΣ: 200μ. • Για τα κοκκώδη υπό πίεση 
πιεζομετρικής επιφάνειας ΥΥΣ: 100μ. Διευκρινίζεται ότι οι αποστάσεις που αναφέρονται, θεωρείται 
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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 

 

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 

Ενσωματώνει το 
μέτρο 

RBD07_SM08_10
6 

ΕΓΥ/ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΥΔΑΤΩΝ 
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επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων  

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 
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 39. 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 Σκιάθου. 
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Παρακάτω θα αναφερθούν Τα συμπληρωματικά μέτρα της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.   

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 40. 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. 

Το έργο αφορά αμιγώς την άδεια χρήσης νερού από πηγές υδροληψίας. Ο 

προτεινόμενος τρόπος υδροληψίας αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν ορθολογική χρήση 

των υπόγειων υδατικών συστημάτων σε περιοχή του Δήμου Σκιάθου. Δεν προτείνονται 

μέτρα που είναι ασύμβατα με τις προβλέψεις των σχεδίων διαχείρισης των υδάτων.  

 

8.13.1.iii Έλεγχος συμβατότητας του έργου σε σχέση με τις προβλέψεις 

τυχόν εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 

8.13.2 Επιφανειακά ύδατα 

Το έργο δεν έχει σχέση με επιφανειακά ύδατα. 

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.  

Το νησί διακρίνεται σε πολλές επί μέρους λεκάνες απορροής. Οι υδρολογικές αυτές 

λεκάνες παρουσιάζουν διδυμία με αντίθετους άξονες απορροής από τους οποίους ο 

ένας κατευθύνεται προς το βορρά και ο άλλος προς το νότο.  

H Σκιάθος έχει τρεις λίμνες, οι οποίες αποτελούν σημαντικούς βιότοπους για τη 

χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Πρόκειται για τη Βρωμόλιμνη, τη Στροφυλιά και 

τη λίμνη του Αγίου Γεωργίου. 

Η Βρωμόλιμνη είναι αβαθής λιμνοθάλασσα η οποία το καλοκαίρι χωρίζεται σε δύο 

τμήματα. Έχει εμβαδόν 5 στρέμματα και βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης 

της Σκιάθου. 

Η λίμνη του Αγίου Γεωργίου είναι επίσης αβαθής λιμνοθάλασσα. Τα εδάφη της είναι 

αμμώδη και σε ορισμένα σημεία αργιλοπηλώδη. Έχει εμβαδόν 30 στρέμματα και 

βρίσκεται στο χώρο του αεροδρομίου, 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της 

Σκιάθου. 
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Η Στροφυλιά ανήκει στον υγρότοπο των Κουκουναριών, βρίσκεται 14 χιλιόμετρα 

δυτικά της πόλης της Σκιάθου και έχει εμβαδόν 350 στρέμματα. Η λίμνη επικοινωνεί 

μέσω ενός διαύλου με τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως 

λιμνοθάλασσα. Μάλιστα, παρατηρείται περιοδικά το φαινόμενο κάποια μέρη του 

υγροτόπου να κατακλύζονται από αλμυρό και υφάλμυρο νερό, ενώ κάποια άλλα μέρη 

να κατακλύζονται από γλυκό νερό. 

Τα σημαντικότερα ρέματα της Σκιάθου είναι: 

Το ρέμα Γανωτή, το οποίο πηγάζει από τη θέση Άγιος Δημήτριος στα βόρεια της πόλης 

της Σκιάθου. Ένα άλλο ρέμα που πηγάζει από τον Προφήτη Ηλία ενώνεται με αυτό στο 

ύψος του δρόμου Σκιάθος – Ακρωτήριο Κατεργάκι. Το ρέμα Γανωτή έχει κατεύθυνση 

από νότια προς νοτιοανατολικά, μήκος 3 χιλιόμετρα και εκβάλει στον όρμο της 

Σκιάθου, μισό χιλιόμετρο ανατολικά της πόλης. 

Το ρέμα Πλατανιάς που πηγάζει από τη θέση Κουνίστρες σε υψόμετρο 250 μέτρα 

περίπου. Στην πορεία του από νότια προς νοτιοανατολικά δέχεται πολλά μικρά ρέματα. 

Έχει μήκος 3,5 περίπου χιλιόμετρα και εκβάλει στον όρμο Πλατανιά που βρίσκεται 

ανατολικά της Βρωμόλιμνης. 

Το ρέμα που πηγάζει από τη θέση Κασταρός και είναι ένα από τα σημαντικότερα 

ρέματα του νησιού. Έχει κατεύθυνση βόρεια, προς τον όρμο Κεχριάς, όπου και εκβάλει 

μετά από διαδρομή 3,5 χιλιομέτρων κατά τη διάρκεια της οποίας δέχεται πολλά μικρά 

ρέματα που πηγάζουν από τους ορεινούς όγκους Καταβόθρα και Κουνίστρες, 

εκατέρωθεν της λεκάνης απορροής του χειμάρρου. 

Στο νησί υπάρχουν διάσπαρτες πολυάριθμες πηγές οι οποίες κυρίως εκφορτίζουν τους 

φρεάτιους υδροφορείς των γνευσίων και των σχιστόλιθων. Οι περισσότερες από αυτές 

εντοπίζονται στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη και του Προφήτη Ηλία.  

Η ανάγκες του νησιού σε ύδρευση και άρδευση καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό και από 

τα πηγάδια και τις γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις βρίσκονται στις ρεματιές της νότιας 

παραλιακής ζώνης, κατά μήκος της λεκάνης απορροής του ρέματος Πλατανιά και 

βόρεια της πόλης της Σκιάθου όπου οι πολυάριθμες γεωργικές καλλιέργειες 

δημιουργούν ανάγκες για άρδευση.  

 

Υπόγεια νερά 

Έχει γίνει εκτενής αναφορά σε προηγούμενες ενότητες.  

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. 
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8.13.2.iii Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων 

στις κύριες ροές και στα ύδατα που επηρεάζονται από το έργο. 

Έχει γίνει εκτενής αναφορά σε προηγούμενες ενότητες.  

8.13.2.iv Διαθέσιμες διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της 

ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών υδάτων. 

Στην Σκιάθο δεν υπάρχουν ρέματα μόνιμης ροής. Υπάρχουν 2 λίμνες-λιμνοθάλασσες οι 

οποίες έρχονται σε άμεση επαφή με το θαλασσινό νερό (Στροφυλιά, Αγ. Γεωργίου) και 

ένας υγρότοπος (Βρωμόλιμνος). Για τα επιφανειακά νερά είναι άγνωστη, η ύπαρξη 

διαθέσιμων δεδομένων μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

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 568mm. 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 τόσο για τον οικισμό όσο και για τις τουριστικές μονάδες την 

κάλυψη της αυξημένης ζήτησης κατά την θερινή περίοδο, όπου πολλαπλασιάζεται ο 

πληθυσμός λόγω των επισκεπτών.  

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. 

Έχει γίνει εκτενής αναφορά σε προηγούμενες ενότητες.  

 

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. Στην παρούσα μελέτη θα προταθούν προσωρινές ζώνες 

προστασίας για την απόληψη πόσιμου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση.  
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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. 

Έχει γίνει εκτενής αναφορά σε προηγούμενες ενότητες.  

8.13.3.iv Διαθέσιμες διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της 

ποιότητας και ποσότητας των υπόγειων υδάτων. 

Έχει γίνει εκτενής αναφορά σε προηγούμενες ενότητες.  
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8.14 Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος (χωρίς έργο) 

8.14.1  Διεξάγεται εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης στο περιβάλλον της 

περιοχής χωρίς το έργο. 

Το υπό μελέτη έργο αφορά την απόληψη νερού από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα 

για να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες της πόλης και πέριξ αυτής Σκιάθου. Πρόκειται 

για έργο ζωτικής σημασίας που προσφέρει το πιο απαραίτητο αγαθό το νερό. Η 

διατήρηση μόνο της απόληψης νερού από το φρέαρ της Φτελιάς χωρίς να 

αξιοποιηθούν άλλες πηγές υδροληψίας όπως περιγράφονται, θα οδηγήσει στην 

ανεπάρκεια της κάλυψης των αναγκών σε ύδρευση και στην περεταίρω υποβάθμιση 

της ποιότητας του νερού του φρέατος. Με την απόληψη νερού και από άλλες πηγές 

υδροληψίας, θα κατανεμηθεί με ορθολογικότερο τρόπο η απόληψη του νερού από τις 

υδρογεωλογικές λεκάνες, προσβλέποντας στην ορθολογικότερη χρήση του νερού και 

κατ’ επέκταση στον περιορισμό ή και εξάλειψη των προβλημάτων υποβάθμισής του.      

 

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 Σκιάθο. Νησί με έντονη ανάπτυξη του τριτογενή 

τομέα, εξαιτίας του τουριστικού ενδιαφέροντος.  

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 περιορισμένη εμφάνιση του 

φαινομένου της υφαλμύρηνσης και ότι δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση τους, αφού 

στο μεγαλύτερο τμήμα του νησιού δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης. Ως εκ τούτου είναι 

απαραίτητη η ανόρυξη γεωτρήσεων μεμονωμένα από τους καταναλωτές, με ότι αυτό 

συνεπάγεται για τον έλεγχο της διαχείρισής τους. Το ίδιο ισχύει και για το δίκτυο 

αποχέτευσης το οποίο περιορίζεται στον οικισμό της Σκιάθου και σε ένα τμήμα της 

περιοχής Αγ. Ελένης-Κουκουναριών.  

Στην περιοχή της άμεσης επιρροής του έργου, υπάρχουν ξενοδοχειακά καταλύματα, 

βίλες και εξοχικές κατοικίες με αραιή σχετικά πυκνότητα. Υπάρχει έντονη παρουσία του 

φυσικού Περιβάλλοντος με πλούσια δάση, ακτογραμμή, απόκρημνους βράχους και 

αρκετές παραλίες.  
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Η συνεχής ανάπτυξη του τουρισμού και οι αυξανόμενες ανάγκες για διαφορετικές 

χρήσης του έχουν φέρει εδώ και δεκαετίες την σταδιακή αύξηση της απαιτούμενης 

παροχής του. Η αύξηση αυτή δεν συνοδεύτηκε με απαραίτητα έργα εξομάλυνσης της 

απόληψης η βελτίωσης των συνθηκών ύδρευσης, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση 

απόληψης νερού πέρα των ορίων που η θέση του φρέατος της Φτελιάς μπορούσε να 

ανταποκριθεί.  

Στην παρούσα φάση, έχουν γίνει ενέργειες καλύπτοντας σημαντικό μέρος αυτών που 

βοηθούν στην εξορθολόγησης της διαχείρισης του νερού. 

Επίσης, στο άμεσο μέλλον με υποχρεώσεις όπως το Προγραμματικό σχέδιο της χρήσης 

των νερών και οι σύνταξη απαραίτητης υδρογεωλογικής μελέτης αναμένεται να 

καθοριστούν όροι στην χρήση που θα διασφαλίσουν την ασφαλή απόληψη του χωρίς 

την υποβάθμισή του. Ευνόητο είναι παράλληλα να υπάρξει και σχέδιο με προληπτικές 

ενέργειες στην χρήση του.   
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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 

Το υπό μελέτη έργο σκοπό έχει την βελτίωση της απόληψη νερού με διατήρηση της 

ποιότητάς του χωρίς την υποβάθμισή του. Η απόληψη νερού χωρίς μέτρο επιφέρει την 

εμφάνιση προβλημάτων μερικές φορές και μη αντιστρεπτών είτε σε βάθος χρόνου είτε 

και σε διακύμανση κατά την διάρκεια του έτους.  

9.1.2 Έκταση, με αναφορά στη γεωγραφική περιοχή ή/και στο μέγεθος 

του επηρεαζόμενου πληθυσμού. 

Το έργο αφορά την υδροδότηση της πόλης της Σκιάθου και περιφερειακά αυτής. 

Επόμενο είναι τα έργα απόληψης, αποθήκευσης και διανομής να είναι κοντά σε αυτήν.  

9.1.3 Ένταση, με αναφορά στο μέγεθος της μεταβολής, καθώς και στην 

αντιπαραβολή του με τις σχετικές οριακές τιμές. 

Η κατασκευή δικτύου σύνδεσης των γεωτρήσεων της Μεγάλης Άμμου, είναι πολύ 

μικρής έντασης.  

Η λειτουργία του έργου επηρεάζει άμεσα τον φυσικό πόρο νερό και τις διαθέσιμες 

πηγές τροφοδοσίας του όπως ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Επηρεάζονται οι 

σχετικές οριακές τιμές που σχετίζονται με την ποιότητα του πόσιμου νερού και 

αφορούν φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους.    

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 κατασκευή του έργου αποτελεί η κατασκευή του αγωγού 

σύνδεσης των γεωτρήσεων της Μεγάλης Άμμου. Προσωρινές επιπτώσεις, κατά το 

χρονικό διάστημα κατασκευής, έχουμε, στο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Σκιάθος 

Κουκουναριές. Το έργο είναι μικρής έντασης και είναι δυνατή με εύκολο τρόπο και 
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περιορισμένα προβλήματα η διατήρηση της κυκλοφορίας και κατά την διάρκεια 

κατασκευής. Επίσης ο χρόνος ολοκλήρωσή του αναμένεται από 4 έως και 6 μήνες.   

Άμεσες επιπτώσεις από την λειτουργία του έργου, έχουμε στην ποιότητα του 

διαθέσιμου νερού από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Η υπεράντληση υπόγειου 

υδροφόρου σημαίνει ότι η επαναπλήρωση του νερού είναι μειονεκτική σε σχέση με τον 

ρυθμό άντλησης με αποτέλεσμα την πιθανότητα διείσδυσης θαλασσινού νερού 

(υφαλμύρυνση), εφόσον ο υδροφόρος βρίσκεται κοντά στην ακτογραμμή. Επίσης στην 

περίπτωσή του φρέατος της Φτελιάς έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο της αύξησης της 

συγκέντρωσης υδραργύρου. Αποδίδεται ως αιτία η υφαλμύρυνση του νερού, κατά την 

οποία η αύξησης της αλατότητας του διευκολύνει την αποδέσμευση του υδραργύρου 

που βρίσκεται σε πέτρωμα από το οποίο διέρχεται το υπόγειο νερό. 

Λόγω της μεγάλης διακύμανσης μέσα στον χρόνο της ημερήσιας απόληψης νερού, 

εμφανίζονται σημαντικά διαφορετικές μετρήσεις και κατά την διάρκεια του έτους. 

Χαρακτηριστικό είναι η τιμή της συγκέντρωσης του υδραργύρου, που κατά την 

διάρκεια του χειμώνα βρίσκεται κάτω από τα όρια ενώ το καλοκαίρι η τιμή του είναι 

πολλαπλάσια σ σχέση με τον χειμώνα και πάνω από τα όρια του πόσιμου νερού.   

Επίσης η ποιότητα του υπογείου νερού, εξαρτάται και από τις ποσότητες απόληψης που 

υπάρχουν από ιδιωτικές απολήψεις, που όμως λαμβάνουν χώρα στην ίδια 

υδρογεωλογική λεκάνη.   

9.1.5 Χαρακτηριστικοί χρόνοι (διάρκεια, επαναληπτικότητα). 

Οι επιπτώσεις που προαναφερθήκαν παρουσιάζουν έντονη χρονική κλιμάκωση κατά 

την διάρκεια του έτους. Η αιχμή απόληψης νερού συμπίπτει με την τουριστική περίοδο 

κατά την οποία η προσέλευση (επισκεψιμότητα) στο νησί της Σκιάθου 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 του μήνες Μάιο και Οκτώβριο, 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 νησί της Σκιάθου επιστρέφει σε χειμωνιάτικους ρυθμούς και ο πληθυσμός 

του 4-5 φορές κάτω από τον πληθυσμό του καλοκαιριού. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και 

περίπου αντίστοιχη μείωση ή αύξηση της αποληψιμότητας του νερού για να καλύψει 

τις ανάγκες.    

Οι επιπτώσεις είναι επαναλαμβανόμενες, με την ίδια διαφοροποίηση μέσα στο έτος για 

κάθε χρόνο. Από χρόνο σε χρόνο θα έχουμε και αύξηση της ζήτησης σε νερό.  
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9.1.6 Δυνατότητες πρόληψης, αποφυγής, αναστροφής ή ελαχιστοποίησης.  

Υπάρχουν δυνατότητες πρόληψης, αναστροφής ή ελαχιστοποίησης. Επιγραμματικά 

αναφέρονται: 

Πρόληψη 

1. Εκστρατεία ενημέρωσης για την εξοικονόμηση νερού. Μείωση της σπατάλης. 

Προσαρμογή κατανάλωσης στην φέρουσα υδροδοτική ικανότητα του νησιού. 

2. Πρόγραμμα μέτρων της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου για την πρόληψη-εξοικονόμηση του 

νερού από τους καταναλωτές. 

3. Τιμολογιακή προσαρμογή. Κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος (ΥΑ 

135275/22-05-2017-ΦΕΚ Β’/1751). 

Αναστροφή ή ελαχιστοποίηση 

1. Μείωση της αποληψιμότητας του φρέατος της Φτελιάς σε ποσοστό μεγαλύτερο 

του 50%. Άρση του φαινομένου της υφαλμύρηνσης και μείωση της 

συγκέντρωσης του υδράργυρου. 

2. Περεταίρω διερεύνηση και σύνδεση νέων πηγών υδροληψίας. Ορθολογικότερη 

κατανομή αποληψιμότητας υπόγειου ύδατος.    

  

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.  

Άλλα έργα που δρουν συνεργατικά με το υπό μελέτη έργο, είναι όλες οι ιδιωτικές 

περιπτώσεις (κατοικίες, εξοχικές κατοικίες, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

επιχειρήσεις εστίασης κλπ.) αποληψιμότητας νερού που απολείπουν νερό από την 

ίδια υδρογεωλογική λεκάνη. 

 

9.1.8 Διασυνοριακός χαρακτήρας. 

Το έργο δεν έχει διασυνοριακό χαρακτήρα.  
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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 κατασκευή και 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 

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. 

Κατασκευή 

Κατά την κατασκευή του δικτύου της σύνδεσης των γεωτρήσεων της Μεγάλης Άμμου 

θα έχουμε εκπομπές από τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και 

τα φορτηγά για τις μεταφορές των υλικών. Οι εκπομπές θα είναι πρόσκαιρες και μόνο 

για την περίοδο κατασκευής. Οι ποσότητες είναι ελάχιστες λόγω της πολύ μικρής 

έντασης του έργου και δεν θα αποτελέσουν έρευνα της συγκεκριμένης μελέτης, 

θεωρώντας ότι ελάχιστα έως μηδενικά συμμετέχουν στην παραγωγή εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου.  

 

Λειτουργία 

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα έχουμε: 

 από την κίνηση οχημάτων των συνεργείων για την κάλυψη απαραίτητων 

εργασιών επισκευής βλαβών.  
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 Έμμεσα από την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για τις αντλίες και τα γραφεία της 

Διοίκησης. 

 

9.3 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά από την 

κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

9.3.1 Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι αλλαγές στην εικόνα της ευρύτερης 

περιοχής, λόγω του έργου. 

9.3.2 Χρησιμοποιούνται δόκιμες μέθοδοι αξιολόγησης τοπιολογικών 

μεταβολών και οπτικής παρείσδυσης. 

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. 

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). 

 

9.4 Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά.  

Κυρίως οι γεωτρήσεις και λιγότερο το φρέαρ έχουν επιδράσεις στα γεωλογικά και 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά.  Οι γεωτρήσεις διαπερνούν τα γεωλογικά στρώματα 

μέχρι το βάθος ανόρυξής τους. Κατά την διάτρηση των στρωμάτων δημιουργούν 

επαφή μέσω της διάνοιξης μεταξύ των στρωμάτων. Η επιφάνεια του εδάφους έχει 

μικρή επίπτωση αφού η διάμετρος της τρύπας είναι πολύ μικρή.  
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9.4.1 Εντοπίζονται, με μακροσκοπικές κυρίως παρατηρήσεις, ενδεχόμενες 

επιπτώσεις που αφορούν: 

9.4.1.i. Στην αλλοίωση, κατάτμηση της εξωτερικής επιφάνειας των 

πετρωμάτων. 

ΟΗ αλλοίωση πραγματοποιείται στο ελάχιστο εμβαδό της διαμέτρου της τρύπας των 

γεωτρήσεων.   

9.4.1.ii. Σε πιθανή καταστροφή ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών, 

όπως π.χ. πηγών σπηλαίων κ.λπ. 

Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν τέτοιοι σχηματισμοί στην περιοχή του έργου. Πάντως 

κατά την διάνοιξη των γεωτρήσεων δεν φάνηκε η ύπαρξη στην θέση των γεωτρήσεων 

ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών.  

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 των έργων. 

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. 

Δεν αναμένεται ρύπανση των εδαφών. Σε κάθε περίπτωση ρύπανση από την 

λειτουργία του έργου θα είναι έμμεση ανάλογα με την χρήση του από τους 

καταναλωτές και θα εξαρτάται από την ποιοτική σύσταση του απολήψιμου νερού. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης και της κατανομής της απόληψης νερού είναι να 

βελτιωθεί η ποιοτική του σύσταη και να εξαλειφθούν όποια προβλήματα με υψηλές 

συγκεντρώσεις χλωριόντων, αγωγιμότητας και υδραργύρου. 

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. 

Δεν θα υπάρχει διάβρωση των εδαφών.  

 

9.5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 
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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. 

Εκτός του δικτύου διανομής, που εκτείνεται σε μεγάλο ποσοστό του, εντός των ορίων 

του οικισμού και εντός του επιφανειακού στρώματος του εδάφους, οι υπόλοιπες θέσεις 

του έργου είναι σημειακές (φρέαρ, γεωτρήσεις και δεξαμενή διανομής). Οι επιπτώσεις 

του έργου δεν σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και τα βιοτικά του στοιχεία. Οι 

επιπτώσεις αφορούν αβιοτικά στοιχεία όπως η ποιότητα των υπόγειων νερών. Η χρήση 

όμως νερού υποβαθμισμένης ποιότητας, μπορεί να προκαλέσει ανάλογα με την χρήση 

και την διάθεσή του προβλήματα σε εδάφη και υδάτινους αποδέκτες. Πιθανή 

υποβάθμιση των αποδεκτών του νερού έμμεσα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην 

χλωρίδα, την πανίδα και τα οικοσυστήματα. Η μεγαλύτερη ποσότητα του νερού 

διατίθεται υποθαλάσσια. Το νερό μετά από την χρήση του, καταλήγει στο μεγαλύτερο 

ποσοστό του στο αποχετευτικό δίκτυο και μετά από επεξεργασία διατίθεται στην 

θάλασσα μέσω υποθαλασσίου αγωγού. Εάν το νερό έχει αυξημένη συγκέντρωση 

κάποιου στοιχείου τότε είναι πιθανό να καταλήξει στον αποδέκτη με αυξημένη την 

συγκέντρωση αυτού του στοιχείου. Όπως αναφέρθηκε, χρονικά υπάρχει σημαντική 

μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους λόγω της πληθυσμιακής αλλαγής της περιοχής 

μελέτης και σταδιακή αύξηση της ζήτησης του νερού από χρόνο σε χρόνο με ότι 

συνεπάγεται στον επηρεασμό της ποιότητάς του. 

9.5.2 Επιπροσθέτως, στις περιοχές του εθνικού συστήματος 

προστατευομένων περιοχών: 

Η περιοχή δεν ανήκει σε περιοχή 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.  
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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. 

 

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 έργο είναι κατασκευασμένο 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. 

 

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. 

 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σε είδη φυτών και ζώων.  
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 (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. Θα πρέπει η ποότητα του 

απολήψιμου νερού να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μηδενίζεται οποιαδήποτε 

πιθανότητα υποβάθμισης του θαλασσίου νερού από την διάθεση του χρησιμοποιημένου 

νερού στην θάλασσα.  

(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). 

9.5.4.ii. Εκτίμηση επιπτώσεων στις θαλάσσιες εκτάσεις: 

 

9.6 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Εξαίρεση αποτελούν οι 

αναγκαίες εργασίες για την επισκευή τυχόν βλαβών στο υδρευτικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. 

Σκιάθου.  

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. 

Δεν μεταβάλλονται οι χρήσεις γης από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.  

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. 

  

9.6.2 Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον Είναι μόνο έμμεσες, αφού το νερό είναι 

ζωτικής σημασίας και πλέον απαραίτητο για σχεδόν όλες τις δραστηριότητες του 

ανθρώπου συμπεριλαμβανομένου και τις επιχειρηματικές.   
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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 δίκτυο διανομής εκτείνεται σε όλο τον οικισμό της πόλης της Σκιάθου. Είναι υπόγειο 

στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους. Δεν επιφέρει επιπτώσεις στη διάρθρωση και 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 Σκιάθου 

από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

9.6.3 Πολιτιστική κληρονομιά  

9.6.3.i. Εκτιμώνται οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις σε κηρυγμένους 

αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μελέτης. 

Δεν υπάρχει κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος στην διαδρομή που προβλέπεται η 

κατασκευή του δικτύου σύνδεσης των γεωτρήσεων της Μεγάλη Άμμου. 

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, 

αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους 

χαρακτήρα, καθώς και σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς 

Δεν υπάρχει κηρυγμένος παραδοσιακός οικισμός στον Δήμο Σκιάθου.  

 

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. Σκιάθου που σύμφωνα με την απογραφή του 2011 

ανέρχεται σε 6.110 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 σύνολο του 
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επηρεαζόμενου πληθυσμού, έχει αναφερθεί ότι εκτιμάται σε 18.400 το 2036 και 

20.000 το 2056. 

9.7.2 Εκτιμάται η επίδραση του έργου ή της δραστηριότητας στη 

διάρθρωση της τοπικής οικονομίας, ανά παραγωγικό τομέα και κύριο 

κλάδο της περιοχής.  

Αναμφίβολα το νερό αποτελεί το πιο σημαντικό αγαθό και η τροφοδοσία του επηρεάζει 

απόλυτα την τοπική οικονομία και όλους τους παραγωγικούς τομείς. 

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 κατασκευή του δικτύου σύνδεσης των γεωτρήσεων της Μεγάλης Άμμου, είναι πολύ 

μικρό έργο και προσωρινά για 6 μήνες θα χρειαστούν 4 άτομα/ημέρα. 

Οι μόνιμοι υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου είναι περίπου 20 άτομα και αφορά και το 

Διοικητικό και το τεχνικό προσωπικό της. 

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 είναι μικρή και η συμβολή του 

σε επίπεδο περιφερειακής και εθνικής οικονομίας είναι αμελητέα.   

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. 

Η επίδραση του έργου στην ποιότητα ζωής είναι καθοριστική. Η αξία γης όπου 

υπάρχει δίκτυο με νερό ανεβαίνει. 

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.  

9.8 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές  
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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.  

Κατά την κατασκευή του έργου, δεν θα επηρεαστούν οι τεχνικές υποδομές. Η 

κυκλοφορία στην Ε.Ο. Σκιάθος-Κουκουναριές θα περιοριστεί προσωρινά χωρίς να 

διακοπεί.  

Θετικές επιπτώσεις, έχουμε με την βελτίωση του νερού και τις μικρές επεκτάσεις στο 

δίκτυο διανομής. 

9.8.2 Εξετάζονται θέματα επάρκειας ή πρόσθετων αναγκών για νέες 

τεχνικές υποδομές ή ενίσχυση των υφιστάμενων.  

Δεν επιφέρει πρόσθετες ανάγκες για τεχνικές υποδομές. Το ηλεκτρικό δίκτυο υπάρχει 

στις θέσεις των γεωτρήσεων. Εξαίρεση η γεώτρηση της Αγίας Παρασκευής, για την 

οποία δεν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση λειτουργία της. 

 

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 του φυσικού πόρου 

νερό. Η πίεση αυτή λαμβάνει χώρα διαχρονικά.  Δεν θα υπάρξει από την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου, κάποια νέας μορφής πίεσης στο περιβάλλον. 

 

9.10 Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλοντος της περιοχής, τόσο κατά 

την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία του έργου.   

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 
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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.  

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.  

Δεν έχουν υπολογισθεί εκπομπές ρύπων λόγω της πολύ μικρής έντασης του έργου. 

Σύμφωνα με τα όρια δεν θα πρέπει ξεπερνάνε τα επίπεδα θορύβου τα 65db στα όρια 

του χώρου του εργοταξίου και της κατασκευής..     

 

Δεν υπάρχουν εκπομπές θορύβου από την λειτουργία του έργου.  
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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.  

Τα υφιστάμενα επίπεδα θορύβου χωρίς το έργο, δεν έχουν μεγάλη διαφορά με τα 

επίπεδα που θα έχει ο θόρυβος μετά την κατασκευή και λειτουργία του έργου.  

  

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  

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 αφορά την απόληψη νερού από υπόγειους υδροφόρους. Οι επιπτώσεις στα 

ύδατα είναι άμεση ως προς τις διαθέσιμες ποσότητες αλλά και την ποιότητά τους.. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι να ορίσει τις ποσότητες απόληψης νερού από τις 

πηγές υδροληψίας με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συμβατές με το σχέδιο Διαχείρισης 

Λεκανών Απορροής του ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07). Στο EL07 

προβλέπονται μέτρα για κάθε περίπτωση και ειδικά για περιοχές που κινδυνεύουν από 

υφαλμύρυνση των υπογείων υδάτων τους.  
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9.13.2  Ως προς τις επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα: 

Το έργο δεν επηρεάζει τα επιφανειακά ύδατα.  

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 υπό μελέτη έργο δεν απαιτεί το ίδιο του νερό, αλλά χρησιμοποιεί το υδάτινο 

δυναμικό για να το διαθέσει. Έχουν προαναφερθεί πολλά για τις εποχιακές μεταβολές 

του και την διαθεσιμότητα του. 

9.13.2.iii. Εκτιμώνται οι μεταβολές που αναμένονται λόγω του έργου στα 

ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των επηρεαζόμενων μόνιμων και 

περιοδικών υδατοροών  

Έχει αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες.  

9.13.2.iv. Προσεγγίζεται η επίδραση του έργου ή της δραστηριότητας 

στις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης της ποιότητας και ποσότητας των 

επιφανειακών υδάτων  

Το έργο δεν σχετίζεται με επιφανειακά ύδατα.  

9.13.3  Ως προς τις επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα:  

Το έργο σχετίζεται άμεσα με τα υπόγεια ύδατα. Στα νησιωτικά υδροφόρα συστήματα, 

υπάρχει άμεση επαφή του θαλασσινού με το υπόγειο γλυκό νερό, που είναι 

περιορισμένο, καθώς προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την απευθείας 

κατείσδυση της βροχής. Με τις αντλήσεις, υποβιβάζεται η υδροστατική επιφάνεια του 

γλυκού νερού ενώ ταυτόχρονα ανυψώνεται η διεπιφάνεια αλμυρού - γλυκού νερού 

δημιουργώντας τη μεταβατική υφάλμυρη ζώνη. Εφόσον οι αντλήσεις παρατείνονται, 

τότε έχουμε είσοδο της θάλασσας προς την ξηρά, που καθιστά την περιοχή μη 

κατάλληλη για απόληψη υδρευτικού νερού. Κατ’ επέκταση η διάθεσή του ανάλογα με 

την χρήση του (αρδευτική, υδρευτική) θα μεταφέρει πιθανά προβλήματα και στον 

αποδέκτη. Εκτενής αναφορά έχει γίνει και σε προηγούμενες ενότητες. Σκοπός της 

παρούσας ΜΠΕ, είναι να ορίσει τις ποσότητες και τον τρόπο αποληψιμότητας του 

υπόγειου νερού, ώστε να είναι δυνατή η αναπλήρωσή του και να διατηρούνται 

ανεπηρέαστα τα αποθέματα και η ποιότητα του.  
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9.13.3.i. Περιγράφεται η συσχέτιση των φάσεων κατασκευής και 

λειτουργίας του έργου με την υδρογεωλογία της περιοχής επιρροής του, 

εστιάζοντας κυρίως στον υποκείμενο υδροφορέα ή/και στις ροές 

τροφοδοσίας του. 

Το έργο σχετίζεται άμεσα με την υδρογεωλογία της περιοχής επιρροής του. 

Εκμεταλλεύεται τα αποθέματα του υπόγειου υδροφορέα για την υδροδότηση της πόλης 

της Σκιάθου και περιοχών πέριξ αυτής. Η υπερβολική απόληψη νερού από τον υπόγειο 

υδροφορέα, επιφέρει υποβάθμιση της ποιότητας του νερού δηλαδή του υδρολογικού 

αποθέματος.  Ο βαθμός υποβάθμισης εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, όπως 

επίσης για το αν είναι αντιστρεπτή η επίπτωση ή όχι. 

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  

Έχει αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες εκτενώς για τον τρόπο υποβάθμισης και το 

μέγεθος της στην περίπτωσή μας. 

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  

Ομοίως έχουν αναφερθεί οι υδρογεωλογικές λεκάνες της περιοχής έργου, αυτές που 

επηρεάζονται οι εκτιμούμενες διαθέσιμες ποσότητες υπογείων υδάτων και οι 

ενδεχόμενες εποχιακές μεταβολές των αναγκαίων απολήψεων νερού.  

9.13.3.iv. Εκτιμώνται οι μεταβολές που αναμένονται λόγω του έργου στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των επηρεαζόμενων υπόγειων υδάτων . 

Το έργο επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων υδάτων σε σχέση με τον 

ρυθμό απόληψης του νερού από αυτά.  Ο επηρεασμός αφορά όπως έχει παρατηρηθεί, 

την συγκέντρωση των χλωριόντων, την αγωγιμότητα και την συγκέντρωση του 

υδραργύρου. Λόγω της δραστικής αλλαγής της απόληψης νερού με την προσθήκη και 

άλλων πηγών υδροληψίας, αναμένεται η άρση των φαινομένων και η επαναφορά των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών κάτω από τα όρια πόσιμου νερού.  

9.13.3.v. Προσεγγίζεται η επίδραση του έργου ή της δραστηριότητας στις 

τάσεις μελλοντικής εξέλιξης της ποιότητας και ποσότητας των υπόγειων 

υδάτων  

Τα υπόγεια νερά θα δέχονται την πίεση που προκύπτει από την ανάγκη απόληψής τους 

για την ικανοποίηση των αναγκών σε πόσιμο νερό. Εφόσον υπάρχει σωστή διαχείριση 

μέσω της υλοποίησης Προγραμματικού σχεδίου συνολικά για την διαχείριση των 
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υδάτων, με καινούργιες πηγές και έργα υδροληψίας, είναι δυνατόν η διατήρηση της 

καλής ποιοτικής τους σύστασης.   

9.13.4  Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ποιότητα του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος  

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την 

κατασκευή και λειτουργία του έργου. Το νερό μετά από την χρήση του καταλήγει στην 

θάλασσα στο μεγαλύτερο ποσοστό του μέσω υποθαλασσίου αγωγού αφού προηγηθεί 

επεξεργασία του στην ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου στην θέση Ξάνεμος.  

 

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 41. Εκτίμηση και αξιολόγηση Επιπτώσεων από την κατασκευή του έργου. 
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Πίνακας 42. Εκτίμηση και αξιολόγηση Επιπτώσεων από την λειτουργία του έργου.
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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. 

Το έργο, εκτός της κατασκευής του δικτύου μεταφοράς του νερού από τις γεωτρήσεις 

της Μεγάλης Άμμου, είναι υφιστάμενο. Η κατασκευή του συγκεκριμένου δικτύου είναι 

πολύ μικρής έντασης. Προτείνονται γενικοί όροι. Συγκεκριμένα, 

 να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (σηματοδότηση εργοταξίου και έργων, 

περίφραξη κλπ.) για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων και των 

πεζών, από τα πρόσκαιρα προβλήματα που δημιουργεί η κατασκευή του έργου,  

 η προμήθεια των αδρανών υλικών που απαιτεί το έργο, πρέπει να γίνει μόνο 

από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής (λατομεία Μαγνησίας) τα 

οποία θα είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη ΑΕΠΟ,  

 τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας για τις εκπομπές των καυσαερίων των 

μηχανημάτων του εργοταξίου όπως και τήρηση των οριακών τιμών θορύβου 

των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων, 

 κατά την κατασκευή των έργων, το υλικό των εκσκαφών να χρησιμοποιηθεί ει 

δυνατόν, για τις απαραίτητες επιχώσεις και διαμορφώσεις του ίδιου του έργου, 

 αποφυγή εργασιών την περίοδο τουριστικής αιχμής που για την νήσο Σκιάθο 

είναι από 15/6 έως 31/8. 

 

Όπως διατυπώθηκαν τα προβλήματα από την απόληψη νερού από το φρέαρ της 

Φτελιάς, άμεσα θα πρέπει να περιορισθεί η ποσότητα απόληψης και οι ποσότητες να 

αντικατασταθούν από άλλες πηγές υδροληψίας. Η εξεύρεση νέων ασφαλών πηγών 

υδροληψίας και ο τρόπος με τον οποίο δύναται να αξιοποιηθούν θα είναι μία 

συνεχόμενη διαδικασία. Ταυτόχρονα θα παρακολουθείται η ποιότητα των υδάτων από 

τις πηγές υδροληψίας και θα λαμβάνονται όποια μέτρα απαιτούνται για την βελτίωση 

της ποιότητας του νερού. Στην παρούσα φάση προτείνεται σε μεσοπρόθεσμο διάστημα, 

η απόληψη του νερού όπως ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Oι ποσότητες που 

ορίζονται κρίνονται ασφαλής για την διατήρηση της ποιότητας του νερού στις πηγές 

αυτές, αφού προσδιοριστήκαν μετά από δοκιμαστικές αντλήσεις των πηγών 

υδροληψίας. Η ποσότητα για το φρέαρ της Φτελιάς (370.000 m3/έτος), είναι μειούμενες 

περισσότερο του 50% από την υφιστάμενη κατάσταση. Προϋπόθεση είναι να απολήπτονται οι 

ποσότητες και από τις άλλες πηγές υδροληψίας, όπως ορίζει ο πίνακας. Η εκτίμηση 

είναι ότι στο φρέαρ βραχυπρόθεσμα, θα βελτιωθεί η ποιότητα του νερού σε επίπεδα 

που το χαρακτηρίζουν πόσιμο. Πεποίθηση για αυτό είναι ότι το φρέαρ παρουσιάζει 
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ακόμη και σήμερα πολύ βελτιωμένες ποιοτικά τιμές κατά την περίοδο του χειμώνα, 

όπου αναλογικά η απόληψη είναι πολύ περιορισμένη σε σχέση με το καλοκαίρι αλλά 

παρόλα αυτά είναι ίδια ή και μεγαλύτερη από την απόληψη του νερού που προτείνεται 

στον ακόλουθο πίνακα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πάντα να αναζητούνται νέες 

πηγές υδροληψίας, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο και θα 

συμπληρώνουν το σημερινό ισοζύγιο, δίνοντας την δυνατότητα σε περεταίρω μείωση 

των απολήψιμων ποσοτήτων από το φρέαρ της Φτελιάς.    

ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

Ποσότητα 
νερού 

m3/έτος 

Ποσότητα 
νερού 

m3/ώρα 

Φτελιά (φρέαρ) 370.000 90 

Αγ. Αντώνιος 
350.000 

(51.000)* 
40 

Αγ. Φανούριος 42.000 12 

Αγ. Παρασκευή 48.000 50 

Μεγάλη Άμμος 1 47.000 50 

Μεγάλη Άμμος 2 45.000 45 

Μεγάλη Άμμος (Αυστριακός) 47.000 45 

Σύνολο 650.000  

Δίκτυο Προφ. Ηλία 7.300 2 

 

Ακολουθεί ο προσδιορισμός των πρόσθετων μέτρων (σε παρένθεση αντίστοιχος 

κωδικός βασικού Μέτρου της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Ανατολικής Στερεάς 

Ελλάδας), για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την χρήση ύδατος. Επίσης θα 

προταθεί επιγραμματικά ένα ολιστικό πρόγραμμα διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε 

βάθος χρόνου, ακολουθώντας αρχές βιώσιμης χρήσης του φυσικού πόρου και το οποίο 

θα μπορούσε να είναι ο πρόδρομος της σύνταξης του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης 

(master plan) της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου. 

 Καθορισμός ζωνών προστασίας όπως ορίζονται στα μέτρα της 1ης Αναθεώρησης 

του ΛΑΠ EL07 (Μ07Β0401) δηλαδή: 

1. Ζώνη απόλυτης προστασίας Ι: 10-20m περιμετρικά του έργου 

υδροληψίας ανάλογα με τις τοπικές μορφολογικές συνθήκες 

2. 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. 
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• 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. 

3. 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. 

 Σύνταξη ειδικής Υδρογεωλογικής μελέτης για την νήσο Σκιάθο (κωδικός Μέτρου 

Μ07Β0401). 

 Σύνταξη Μελέτης Γενικού Σχεδίου ύδρευσης (master plan) και υλοποίηση Σχεδίου 

Ασφαλείας νερού (Μ07Β0301 και Μ07Β0404). 

  Ηλεκτρονική ετήσια καταγραφή και αποστολή μετρήσεων των απολήψεων 

επιφανειακών και υπογείων υδάτων (Μ07Β0502). 

 Γεωτρητικό πρόγραμμα που να στοχεύει στην εκμετάλλευση των υδροφόρων που 

αναπτύσσονται στις μάζες των Άνω Κρητιδικών και Τριαδικών ανθρακικών 

πετρωμάτων. 

 Ως απαραίτητο να προστατευτούν τα υπάρχοντα υδροσυστήματα από την 

υπεράντληση, προκειμένου να διατηρηθούν τα υδατικά αποθέματα τους, τα οποία 

μειώνονται επιπλέον λόγω της περιορισμένης τροφοδοσίας, προτείνεται κατά την 

περίοδο αιχμής, η εφαρμογή προγράμματος διακοπτόμενων αντλήσεων με 

παρεμβολή διαστημάτων παύσης. Τονίζεται ότι οι υδατικοί πόροι έχουν την 

ιδιότητα να ανανεώνονται σε ετήσια και πολυετήσια βάση, εφόσον όμως 

λαμβάνεται μέριμνα για την διατήρηση τους στο χώρο και στο χρόνο η οποία θα 

πρέπει να είναι συνεχής και επιμελημένη.  

 Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των πηγαίων, αναβλύσεων 

για την ενίσχυση του δικτύου, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες που 

παρουσιάζουν αυξημένη παροχή, προκειμένου να μειωθεί η άντληση στο 

φρέαρ.  
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 Ενημέρωση των κατοίκων για την ορθολογική χρήση του νερού, αγαθό σε 

ανεπάρκεια και η εφαρμογή κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής. 

 Μέτρηση της στάθμης του φρέατος καθώς και των αντλούμενων γεωτρήσεων με 

σκοπό την παρακολούθηση των αποθεμάτων που εκμεταλλεύονται. 

 Προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση των ανθρακικών σχηματισμών στην 

περιοχή του όρους «Μύτικας», με λεπτομερή χαρτογράφηση και εκτέλεση 

γεωφυσικών διασκοπήσεων. 

 Εκμετάλλευση επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή λιμνοδεξαμενής.  

 Εξέταση και εφαρμογή διαφορετικών τρόπων διαθέσεως των επεξεργασμένων 

λυμάτων των ΕΕΛ του Ξανέμου και Αγ. Ελένης, ώστε να αντικατασταθεί η διάθεση 

στην θάλασσα με υποθαλάσσιο αγωγό με διάθεση που επαναφέρει το νερό στον 

υδροφόρο ορίζοντα (Μ07Β0309).  

 Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας της ΔΕΥΑ Σκιάθου, για την τήρηση των 

οικονομικών και λοιπών στοιχείων διαχείρισης με σκοπό την κάλυψη των 

απαιτήσεων της Απόφασης Αριθμ. οικ. 135275/ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017 της 

Εθνικής Επιτροπής Υδάτων "Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και 

τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση 

κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του." (Μ07Β0202). 

 Τιμολογιακή προσαρμογή. Κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος (ΥΑ 

135275/22-05-2017-ΦΕΚ Β’/1751). Προσβλέπει στην ανάκτησης τους κόστους 

των υπηρεσιών ύδατος και το εργαλείο για την αποτροπή σπατάλη στην χρήση του 

ύδατος. 

 

Η αξιοποίηση-διαχείριση των υπόγειων νερών της νήσου Σκιάθου. 

Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την διαχείριση των υδατικών πόρων, ώστε 

να καθίσταται αειφορική σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού η αξιοποίηση και χρήση 

τους είναι οι εξής: 

1. Κάθε καινούργιο έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων πρέπει να συνοδεύεται 

παράλληλα με προληπτικές ενέργειες και αποφάσεις της ΔΕΥΑΣκιάθου και του 

Δήμου Σκιάθου, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση του νερού και κατ΄ επέκταση 

τον περιορισμό της ζήτησης. 

2. Οποιοδήποτε πλάνο διαχείρισης των υδατικών πόρων του νησιού, πρέπει 

ταυτόχρονα να προβλέπει βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό. Πρέπει ταυτόχρονα να λειτουργούν ενέργειες που αποβλέπουν σε 

βραχυπρόθεσμα και σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Έλλειψη από την 
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εφαρμογή ενός διαχειριστικού σχεδίου, κάποιον από τους παραπάνω χρονικούς 

ορίζοντες καθιστά αποτυχημένη οποιαδήποτε πολιτική υδατικών πόρων.  

3. Η διαχείριση υδατικών πόρων του νησιού πρέπει να αποβλέπει στην αξιοποίηση 

αποκλειστικά των υπαρχόντων υδατικών πόρων ή αλλιώς ‘’φυσικών πηγών 

υδροληψίας’’ (φρέατα, πηγές, υδροφόρος ορίζοντας, επιφανειακά νερά όπως 

πηγές όμβρια κλπ.), χωρίς την μεσολάβηση επεξεργασίας τους (εξαιρείται η 

απολύμανση), ενώ λύσεις που επιβάλλουν επεξεργασίες όπως εισαγωγή νερού, 

αφαλάτωση, διυλιστήριο κλπ. να αποτελούν παρά μόνο έσχατη λύση.  

Ακολουθώντας τους τρεις παραπάνω κανόνες και συμπληρωματικά με τις προτάσεις 

που έχουν γίνει κατά καιρούς από φορείς και μελετητές όπως: 

 Υδρογεωλογική μελέτη νήσου Σκιάθου (ΥΔΡΟΕΡΕΥΝΑ Α.Ε.)-1971 

 Προκαταρκτική μελέτη ύδρευσης νήσου Σκιάθου (Α. Ξάνθης-Σ. Πατσούρας)-1973 

 Αναγνωριστική υδρογεωλογική μελέτη νήσου Σκιάθου (Ηλίας Παρασκευαΐδης & 

Συνεργάτες)-1974 

 Αναγνωριστική μελέτη μικρών λιμνοδεξαμενών Β. Σποράδων (Ε. Κεμενίδης & 

Συνεργάτες)-1991 

 Μελέτη Σκοπιμότητας έργου ‘’ Αποχέτευση, Επεξεργασία και Διάθεση λυμάτων 

περιοχών Αγ. Ελένη, Κου-κουναριές, Μάραθα, Τρούλλος, Πλατανιάς, Κολιός 

νήσου ΣΚΙΑΘΟΥ’’ (Μ. Γιαννουράκος)-2006 

 Αναγνωριστική Γεωλογική-Υδρογεωλογική μελέτη για αξιοποίηση νέων πηγών 

υδροληψίας στη Σκιάθο (Ε. Ζερβός)-2008 

 Υδρογεωλογική Αναγνώριση και αποτύπωση των συνθηκών Ύδρευσης του Δήμου 

Σκιάθου Νομού Μαγνησίας (ΙΓΜΕ, Κ. Κοντοδήμος, Β. Ζοραπάς)-2008 

 ΜΠΕ ανόρυξης και αξιοποίησης 2 υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ. Σκιάθου (Μ. 

Γιαννουράκος)-2009 

διατυπώνεται πρόγραμμα στον ακόλουθο πίνακα για την ορθή διαχείριση ή σοφή 

λειτουργία των υδατικών πόρων της Σκιάθου με έμφαση στην χρήση του φρέατος της 

φτελιάς. 
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α/α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΈΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Η 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

25ετία 
Κυκλική διαδικασία νερού. Εξοικονόμηση νερού, επαναφορά 

(εμπλουτισμός), αποληπτόμενου υπόγειου νερού αύξηση 
αποθεμάτων υπόγειων νερών.   

2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 20ετία Λιμνοδεξαμενές μικρά φράγματα. Αξιοποίηση Όμβριων απορροών 

3 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  10ετία 
Περιορισμός ανεξέλεγκτων παράνομων γεωτρήσεων. Κεντρικός 

έλεγχος της παροχής και της ποιότητας υδάτινων πόρων  

4 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ) ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡ-

ΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 

7ετία 
Κύκλος χρήσης νερού. Επαναφέρουμε το χρησιμοποιούμενο υπόγειο 

νερό στον υδροφόρο την στιγμή που το αχρηστεύαμε διαθέτοντας το 

στη θάλασσα. 

5 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLANS) ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΕ 

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. 

5ετία 

Συμπαγής πολιτική διαχρονικά της διαχείρισης υδατικών πόρων από 

αιρετούς. Σχέδια πρόβλεψης-πρόληψης. Ισόρροπη κατανομή των 

διαφορετικών τρόπων αξιοποίησης και της διαφορετικής προέλευσης 

του νερού. Απουσία αποσπαμσατικών και άστοχων μεμονωμένων 
παρεμβάσεων. 

6 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΜΕΣΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

5ετία 
Επιπλέον ποσότητες από αφαλάτωση, για την κάλυψη αναγκών 
κυρίως σε έκτατες περιπτώσεις. Μείωση της πίεσης στα γλυκά νερά.    

7 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  
5ετία Αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων.  

8 
ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΜΑΖΕΣ ΤΩΝ ΆΝΩ 

ΚΡΗΤΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 
5ετία 

Εκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα και εξομάλυνση της 

άντλησης αποτρέποντας την υπεραντλίευση σε συγκεκριμένες θέσεις.  

9 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΑΙΩΝ ΑΝΑΒΛΥΣΕΩΝ 5ετία 
Ενίσχυση του δικτύου κατά τους χειμερινούς μήνες (αυξημένη 
παροχή πηγών), προκειμένου να μειωθεί η άντληση στο φρέαρ. 

10 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
5ετία 

Περιορισμός άντλησης υδροφόρου-Αύξηση αποθηκευτικής 
δυνατότητας (αποθέματα) του νησιού.  
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11 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
5ετία 

Τήρηση αρχείου χημικών αναλύσεων-Αξιολόγηση εξέλιξης 

ποιοτικής κατάστασης του νερού-Εφαρμογή Κείμενης Νομοθεσίας 

(Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001-Ν. 3199/2003) Συνεργασία με την Δ/νση 

Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την παρακολούθηση της 

ποιότητας και της στάθμης των ιδιωτικών και δημόσιων γεωτρήσεων. 

Να καταστεί μία πρώτη χαρτογράφηση και παρακολούθηση των 
υδάτινων αποθεμάτων του νησιού. 

12 ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 3ετία 
Μείωση της σπατάλης-Χρηματοδότηση συστήματος διαχείρισης-

Εφαρμογή Κείμενης Νομοθεσίας (ΥΑ 135275/22-05-2017-ΦΕΚ 
Β’/1751) 

13 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ «ΜΥΤΙΚΑΣ», ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ. 

2ετία 
Αξιοποίηση καινούργιων υδροφόρων-Εξομάλυνση και 
Καταμερισμός άντλησης στου υδροφόρους του νησιού 

14 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ  Άμεσα 
Μείωση της σπατάλης. Προσαρμογή κατανάλωσης στην φέρουσα 
υδροδοτική ικανότητα του νησιού.  

 

 

 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ >15ετίας 

 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 

 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 

 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 

 

Πίνακας 43. Προτεινόμενα μέτρα, ολιστικής προσέγγισης σχεδίου ύδρευσης (master plan) της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου. 
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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  

Η λειτουργία του έργου δεν προκαλεί επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. 

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  

Δεν προτείνονται μέτρα για αντιμετώπιση επιπτώσεων στα μορφολογικά και 

τοπιολογικά χαρακτηριστικά. 

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά  

Δεν προτείνονται μέτρα για αντιμετώπιση επιπτώσεων στα γεωλογικά, τεκτονικά και 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στο Φυσικό Περιβάλλον.  

Δεν προτείνονται μέτρα για αντιμετώπιση επιπτώσεων στο Φυσικό Περιβάλλον.  

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στο ανθρωπογενές Περιβάλλον 

Δεν προτείνονται μέτρα για αντιμετώπιση επιπτώσεων στο Ανθρωπογενές περιβάλλον.  

 

Αντιμετώπιση κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων.  

Θετικές είναι οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου η οποία θα 

συμβάλλει στην βελτίωση της τοπικής οικονομίας και στην ενίσχυση του τριτογενή 

τομέα. 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές  

Θετικές οι επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές. Ως εκ τούτου δεν προτείνονται μέτρα για 

αντιμετώπιση επιπτώσεων. 

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων που συσχετίζονται με τις ανθρωπογενείς πιέσεις 

στο Περιβάλλον. 

Έχουν προταθεί μέτρα που να περιορίζουν πιέσεις στο Περιβάλλον. 

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στην ποιότητα αέρα 

Δεν προτείνονται μέτρα για αντιμετώπιση επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα.  
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Αντιμετώπιση επιπτώσεων από θόρυβο ή από δονήσεις  

Δεν προτείνονται μέτρα για αντιμετώπιση επιπτώσεων από θόρυβο ή δονήσεις.   

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων από ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Δεν προτείνονται μέτρα για αντιμετώπιση επιπτώσεων από ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

 

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στα ύδατα 

Σχεδόν το σύνολο των μέτρων που προτείνονται παραπάνω αφορούν αντιμετώπιση 

επιπτώσεων στα υπόγεια ύδατα. Δεν προτείνονται μέτρα για επιφανειακά ή θαλάσσια 

ύδατα.  

  

Αντιμετώπιση επιπτώσεων στα υπόγεια ύδατα 

Σχεδόν το σύνολο των μέτρων που προτείνονται παραπάνω αφορούν αντιμετώπιση 

επιπτώσεων στα υπόγεια ύδατα.   

 

 

10.3 Τα προτεινόμενα μέτρα οφείλουν να στοχεύουν κατά σειρά στους 

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. Τα μέτρα στοχεύουν στην άρση 

φαινομένων που θα επαναφέρουν την ποιότητα των νερών σε προτεραία κατάσταση. 

 

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. 
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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 

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. 

Το έργο δεν έχει σχέση με διαχείριση αποβλήτων ή διάθεση λυμάτων ή έγκριση 

επέμβασης σε δασική έκταση.   
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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 υπό μελέτη έργο αφορά υφιστάμενη κατάσταση. 

 

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 υπό μελέτη έργο αφορά υφιστάμενη κατάσταση. Το έργο της σύνδεσης των 

γεωτρήσεων της Μεγάλης Άμμου είναι πολύ μικρής έντασης. 

 

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. 

Αναφέρονται στην ενότητα 10.1 

 

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 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 προσβλέπουν στην επίλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με 

πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών, θα είναι δυνατή η συμβολή 

των μέτρων στην άρση των επιπτώσεων ή η ανάγκη να ληφθούν περεταίρω μέτρα.   
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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 είναι δυνατή κατά την διάρκεια της σύνταξης της παρούσας μελέτης, να 

προσδιορισθεί η πρόθεση του φορέα, να αναλάβει τέτοιου είδους δράσεις και 

παρεμβάσεις.  

 

 

Ο συντάκτης Έλεγχος Θεώρηση 
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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 ΔΕΥΑ 

Σκοπέλου.  

 Ορισμός Δεικτών παρακολούθησης των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων 

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.  

Για την περίπτωση της άδειας χρήσης νερού του φρέατος της Φτελιάς και γεωτρήσεων 

σε θέσεις του Δήμου Σκιάθου, προτείνεται η καταγραφή των παρακάτω δεικτών:  

1. Ποσοτικές μετρήσεις του απολήψιμου νερού από τις θέσεις υδροληψίας.  

2. Ποιοτικές παράμετροι κατάστασης νερού, των διαφορετικών θέσεων 

υδροληψίας αλλά και του νερού του δικτύου τροφοδοσίας της πόλης της 

Σκιάθου μέσω τακτικών δειγματοληψιών. 

3. Καταγραφή δευτερευουσών δεικτών όπως ηλεκτρικό ρεύμα (κυρίως 

αντλιοστασίων), καύσιμα, αντικαταστημένος Η/Μ εξοπλισμού (αντλίες, 

ηλεκτρολογικά-ηλεκτρονικά, μεταλλικά στοιχεία κλπ.) και καταγραφή 

χρησιμοποιούμενων χημικών (χλώριο η υποχλωριώδες νάτριο κλπ.) 

 

11.1.1  Η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. 

 

11.1.2  Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων. 

Κατά την φάση της κατασκευής (δίκτυο σύνδεσης γεωτρήσεων Μεγάλης Άμμου) του 

έργου, πρέπει να ορισθεί άτομο από τον εργολάβο και την ανάδοχο εταιρεία, 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 κατασκευής του έργου. Το ίδιο ισχύει και για την φάση 
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λειτουργίας του έργου, όπου πρέπει να ορισθεί άτομο-υπεύθυνος από την ΔΕΥΑ 

Σκιάθου, 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: 

Σύμφωνα με την νέα Νομοθεσία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

(ΚΥΑ 3282/Β/19-09-2017), αναφέρεται η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης (άρθρο 7). Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: 

1. οι υπεύθυνοι πρέπει σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, να λαμβάνουν όλα 

τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι παρακολουθείται τακτικά η 

ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, προκειμένου να ελέγχεται αν το 

διατιθέμενο στους καταναλωτές νερό πληροί τις απαιτήσεις των παραμετρικών 

τιμών του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 3282. Θα πρέπει να λαμβάνονται δείγματα 

τα οποία να είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του νερού που 

καταναλώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 

εξασφαλίζεται ο έλεγχος της αποτελεσματικής απολύμανσης του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Μ. 5673/4.12.57 

(ΦΕΚ 5/Β/1958), όταν αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας επεξεργασίας ή 

διανομής του νερού και ότι η συγκέντρωση των παραπροϊόντων απολύμανσης 

συγκρατείται σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά όρια, χωρίς να διακυβεύεται η 

απολύμανση. 

2. για την τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων, οι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες Αρχές καταρτίζουν κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης του 

νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τα εν λόγω προγράμματα παρακολούθησης 

πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος II της ΚΥΑ 

3282. 

3. τα σημεία δειγματοληψίας καθορίζονται από τους υπεύθυνους σε συνεργασία με 

τις αρμόδιες Αρχές και πρέπει να συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις 

του Παραρτήματος II.  



Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ «ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  ΦΡΕΑΤΟΣ ΦΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                 -192- 

 

4. 4α) οι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές πρέπει να τηρούν τις 

προδιαγραφές αναλύσεως παραμέτρων που καθορίζονται στο Παράρτημα III 

της ΚΥΑ 3282. β) αντί των μεθόδων που αναφέρονται στο Παράρτημα III μέρος 

Α, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι (επικυρωμένες), 

εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι τα λαμβανόμενα αποτελέσματα είναι 

τουλάχιστον εξίσου αξιόπιστα με εκείνα των μεθόδων που έχουν προκαθοριστεί. 

Εάν χρησιμοποιηθεί εναλλακτική μέθοδος το Υπουργείο Υγείας διαβιβάζει στην 

Επιτροπή όλα τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τη μέθοδο αυτή και την 

ισοδυναμία της. γ) για τις παραμέτρους του Παραρτήματος III μέρος Β, είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μέθοδος ανάλυσης, εφόσον τηρούνται 

οι απαιτήσεις του μέρους αυτού.  

5. παρακολούθηση της ποιότητας του νερού από τις αρμόδιες Αρχές. Οι Υπηρεσίες 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών 

Ενοτήτων παρακολουθούν συστηματικά την κατάσταση των συστημάτων 

ύδρευσης στην περιοχή αρμοδιότητας τους. Για το σκοπό αυτό διενεργούν 

υγειονομικούς ελέγχους με συχνότητα (σκιασμένη είναι η περίπτωση της ΔΕΥΑ 

Σκιάθου) σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί: 

Όγκος νερού (V) που διανέμεται ή παράγεται 
ημερησίως εντός της ζώνης παροχής (Βλέπε 

σημειώσεις 1 και 2) m3 

Αριθμός ελέγχων 

≤100 
Κατά την κρίση της Υπηρεσίας 
και τουλάχιστον μία φορά ανά 
τριετία 

100<V≤1000 1 ανά έτος 

1000<V≤10.000 2 ανά έτος 

10.000<V≤100.000 3 ανά έτος 

>100.000 4 ανά έτος 

Σημείωση 1: Ως ζώνη παροχής νοείται μια γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή εντός της οποίας το 
νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και η ποιότητα του 
νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη. 

Σημείωση 2: Οι όγκοι υπολογίζονται ως μέσες τιμές για ένα ημερολογιακό έτος. Για τον 
καθορισμό της ελάχιστης συχνότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός κατοίκων μιας ζώνης 
παροχής αντί για τον όγκο του νερού, με την παραδοχή ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση νερού 
είναι 200 L/ημέρα. 

Ο υγειονομικός έλεγχος περιλαμβάνει: 

• υγειονομική αναγνώριση των διαφόρων τμημάτων των συστημάτων ύδρευσης (από 

την πηγή έως το σημείο τήρησης (άρθρο 6 της ΚΥΑ 3282)  και του τρόπου λειτουργίας 

τους 

• δειγματοληψία νερού για εργαστηριακές εξετάσεις όλων των παραμέτρων του 

Παραρτήματος Ι. 

• έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου, Τα αποτελέσματα αποστέλλονται άμεσα στο 

Υπουργείο Υγείας. 
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6. οι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές εξασφαλίζουν ότι 

διενεργείται συμπληρωματική κατά περίπτωση παρακολούθηση για τις ουσίες 

και τους μικροοργανισμούς για τους οποίους δεν καθορίζεται παραμετρική τιμή 

σύμφωνα με το άρθρο 5, όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι οι ουσίες ή οι 

οργανισμοί αυτοί ενδέχεται να υπάρχουν σε ποσότητες ή αριθμούς που 

αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία (Παράρτημα II, Μέρος 

Ε). 

Εκτός της παρακολούθησης της ποιότητας του νερού, θα πρέπει η παρακολούθηση να 

περιλαμβάνει και την συντήρηση των Εγκαταστάσεων της απόληψης της αποθήκευσης 

της επεξεργασίας και διανομής του νερού. Η παρακολούθηση των εγκαταστάσεων 

αφορά τα εξής: 

 Τακτική παρακολούθηση, των αντλιών των γεωτρήσεων. 

 παρακολούθηση της δεξαμενής του Αγ. Φανουρίου που χρησιμοποιείται για την 

αποθήκευση και απολύμανση του νερού 

 παρακολούθηση για την καλή λειτουργία και συντήρηση του δικτύου διανομής 

του νερού.  

 παρακολούθηση για την καλή λειτουργία και συντήρηση του δικτύου 

μεταφοράς του νερού από τις θέσεις υδροληψίας στην δεξαμενή του Αγ. 

Φανουρίου.   

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. 

11.2.2  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. 

11.2.3  Η παροχή πληροφόρησης προς τις δημόσιες αρχές και το κοινό, 

βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Τα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 3282, πρέπει να αποστέλλονται άμεσα 

στο Υπουργείο Υγείας.  

 

 

 

 

 



Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ «ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  ΦΡΕΑΤΟΣ ΦΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                 -194- 

 

12 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Περιβαλλοντικοί Όροι για την Κατασκευή του Έργου.  

Κατά την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς του νερού από τις γεωτρήσεις της 

Μεγάλης Άμμου, να τηρηθούν τα εξής: 

 να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (σηματοδότηση εργοταξίου και έργων, 

περίφραξη κλπ.) για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων και των 

πεζών, από τα πρόσκαιρα προβλήματα που δημιουργεί η κατασκευή του έργου,  

 η προμήθεια των αδρανών υλικών που απαιτεί το έργο, πρέπει να γίνει μόνο 

από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής (λατομεία Μαγνησίας) τα 

οποία θα είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη ΑΕΠΟ,  

 τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας για τις εκπομπές των καυσαερίων των 

μηχανημάτων του εργοταξίου όπως και τήρηση των οριακών τιμών θορύβου 

των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων, 

 κατά την κατασκευή των έργων, το υλικό των εκσκαφών να χρησιμοποιηθεί ει 

δυνατόν, για τις απαραίτητες επιχώσεις και διαμορφώσεις του ίδιου του έργου, 

 αποφυγή εργασιών την περίοδο τουριστικής αιχμής που για την νήσο Σκιάθο 

είναι από 15/6 έως 31/8. 

 

Περιβαλλοντικοί Όροι για την Λειτουργία του Έργου.  

Η απόληψη του νερού όπως ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Oι ποσότητες που 

ορίζονται κρίνονται ασφαλής για την διατήρηση της ποιότητας του νερού στις πηγές 

αυτές, αφού προσδιοριστήκαν μετά από δοκιμαστικές αντλήσεις των πηγών 

υδροληψίας.   

ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

Ποσότητα 
νερού 

m3/έτος 

Ποσότητα 
νερού 

m3/ώρα 

Φτελιά (φρέαρ) 370.000 90 

Αγ. Αντώνιος 
350.000 

(51.000)* 
40 

Αγ. Φανούριος 42.000 12 

Αγ. Παρασκευή 48.000 50 

Μεγάλη Άμμος 1 47.000 50 

Μεγάλη Άμμος 2 45.000 45 

Μεγάλη Άμμος (Αυστριακός) 47.000 45 

Σύνολο 650.000  

Δίκτυο Προφ. Ηλία 7.300 2 

* Η γεώτρηση Αγ. Αντωνίου έχει άδεια χρήσης νερού για 345.000m3/έτος. Σύμφωνα 

με τον υπολογισμό απόληψης ύδατος από όλες τις πηγές υδροληψίας, αρκεί ποσότητα 

απόληψης νερού 51.000m3/έτος από την γεώτρηση του Αγ. Αντωνίου, για να 

συμπληρωθεί η συνολική απαιτούμενη ποσότητα. Η συγκεκριμένη ποσότητα κρίνεται 

ρεαλιστική και κοντά στην πραγματικότητα. 
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Ακολουθεί ο προσδιορισμός των πρόσθετων μέτρων (σε παρένθεση αντίστοιχος 

κωδικός βασικού Μέτρου της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Ανατολικής Στερεάς 

Ελλάδας), για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την χρήση ύδατος.  

 Καθορισμός ζωνών προστασίας όπως ορίζονται στα μέτρα της 1ης Αναθεώρησης 

του ΛΑΠ EL07 (Μ07Β0401) δηλαδή: 

1. Ζώνη απόλυτης προστασίας Ι: 10-20m περιμετρικά του έργου υδροληψίας 

ανάλογα με τις τοπικές μορφολογικές συνθήκες 

2. 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. 

3. 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. 

 Σύνταξη ειδικής Υδρογεωλογικής μελέτης για την νήσο Σκιάθο (κωδικός Μέτρου 

Μ07Β0401). 

 Σύνταξη Μελέτης Γενικού Σχεδίου ύδρευσης (master plan) και υλοποίηση Σχεδίου 

Ασφαλείας νερού (Μ07Β0301 και Μ07Β0404). 

  Ηλεκτρονική ετήσια καταγραφή και αποστολή μετρήσεων των απολήψεων 

επιφανειακών και υπογείων υδάτων (Μ07Β0502). 

 Γεωτρητικό πρόγραμμα που να στοχεύει στην εκμετάλλευση των υδροφόρων που 

αναπτύσσονται στις μάζες των Άνω Κρητιδικών και Τριαδικών ανθρακικών 

πετρωμάτων. 
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 Ως απαραίτητο να προστατευτούν τα υπάρχοντα υδροσυστήματα από την 

υπεράντληση, προκειμένου να διατηρηθούν τα υδατικά αποθέματα τους, τα οποία 

μειώνονται επιπλέον λόγω της περιορισμένης τροφοδοσίας, προτείνεται κατά την 

περίοδο αιχμής, η εφαρμογή προγράμματος διακοπτόμενων αντλήσεων με 

παρεμβολή διαστημάτων παύσης. Τονίζεται ότι οι υδατικοί πόροι έχουν την 

ιδιότητα να ανανεώνονται σε ετήσια και πολυετήσια βάση, εφόσον όμως 

λαμβάνεται μέριμνα για την διατήρηση τους στο χώρο και στο χρόνο η οποία θα 

πρέπει να είναι συνεχής και επιμελημένη.  

 Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των πηγαίων, αναβλύσεων 

για την ενίσχυση του δικτύου, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες που 

παρουσιάζουν αυξημένη παροχή, προκειμένου να μειωθεί η άντληση στο 

φρέαρ.  

 Ενημέρωση των κατοίκων για την ορθολογική χρήση του νερού, αγαθό σε 

ανεπάρκεια και η εφαρμογή κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής. 

 Μέτρηση της στάθμης του φρέατος καθώς και των αντλούμενων γεωτρήσεων με 

σκοπό την παρακολούθηση των αποθεμάτων που εκμεταλλεύονται. 

 Προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση των ανθρακικών σχηματισμών στην 

περιοχή του όρους «Μύτικας», με λεπτομερή χαρτογράφηση και εκτέλεση 

γεωφυσικών διασκοπήσεων. 

 Εκμετάλλευση επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή λιμνοδεξαμενής.  

 Εξέταση και εφαρμογή διαφορετικών τρόπων διαθέσεως των επεξεργασμένων 

λυμάτων των ΕΕΛ του Ξανέμου και Αγ. Ελένης, ώστε να αντικατασταθεί η διάθεση 

στην θάλασσα με υποθαλάσσιο αγωγό με διάθεση που επαναφέρει το νερό στον 

υδροφόρο ορίζοντα (Μ07Β0309).  

 Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας της ΔΕΥΑ Σκιάθου, για την τήρηση των 

οικονομικών και λοιπών στοιχείων διαχείρισης με σκοπό την κάλυψη των 

απαιτήσεων της Απόφασης Αριθμ. οικ. 135275/ΦΕΚ Β' 1751/22-5-2017 της 

Εθνικής Επιτροπής Υδάτων "Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και 

τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση 

κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του." (Μ07Β0202). 

 Τιμολογιακή προσαρμογή. Κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος (ΥΑ 

135275/22-05-2017-ΦΕΚ Β’/1751). Προσβλέπει στην ανάκτησης τους κόστους 

των υπηρεσιών ύδατος και το εργαλείο για την αποτροπή σπατάλη στην χρήση του 

ύδατος. 
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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 

 

ΙΓΜΕ: Υδρογεωλογική αναγνώριση και αποτύπωση των συνθηκών Ύδρευσης του Δήμου Σκιάθου 
Ν. Μαγνησίας – Κ. ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ, Β. ΖΟΡΑΠΑΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008. 
 
Μελέτη: Αναγνωριστική Γεωλογική-Υδρογεωλογική για αξιοποίηση νέων πηγών υδροληψίας στη 
Σκιάθου. 
Ελευθέριος Ζερβός – ΑΘΗΝΑ Αύγουστος 2008. . 
 
1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07)  
ΥΠΕΚΑ: Ειδική Γραμματεία Υδάτων –ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 (ΦΕΚ 4673/Β/29-12-2017). 

 

  



Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ «ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  ΦΡΕΑΤΟΣ ΦΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                                                 -198- 

 

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 ιδιαίτερα προβλήματα κατά την εκπόνηση της μελέτης. Σημαντικό 

θα ήταν να είχε παραδοθεί οριστικά και λειτουργήσει το νέο έργο αντικατάστασης του 

δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου το οποίο είναι κατασκευασμένο. Αν το έργο 

αυτό ήταν σε λειτουργία, θα υπήρχαν δεδομένα και θα εξαγόντουσαν ασφαλέστερα 

συμπεράσματα, όσον αφορά την συμμετοχή του νέου έργου στην μείωση των 

απωλειών του νερού από το παλαιωμένο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου. Υπολογίσθηκε 

μείωση των απωλειών με μετριοπαθές σενάριο, ώστε οι πιθανότητες να είναι πιο 

πολλές ως προς το βέλτιστο, δηλαδή στην επίτευξη ακόμα μεγαλύτερης μείωσης των 

απωλειών νερού από το δίκτυο διανομής κατά την λειτουργία του έργου.   
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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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτό 1. Ο χώρος του φρέατος της Φτελιάς. Διακρίνεται ο οικίσκος μέσα στον οποίο είναι το 

φρέαρ. Δεξιά διακρίνονται οι σωλήνες που διοχετεύουν το νερό στην κεντρική δεξαμενή 
υδροδότησης (διανομής) 

Φωτό 2. Η κεντρική δεξαμενή υδροδότησης (διανομής) δίπλα στην παλιά στην θέση Αγ. 
Φανούριος.  
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15 ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

Στους χάρτες και σχέδια της ΜΠΕ (κεφάλαιο 15 του Παραρτήματος 2) προστίθενται οι 

ακόλουθοι, στους οποίους θα πρέπει να απεικονίζεται και το έργο καθώς και κύρια 

γεωγραφικά στοιχεία της περιοχής, όπως: οικισμοί, όρη, ονόματα υδατορεμάτων κλπ.  

7.1. Υδρογραφικός χάρτης κατάλληλης κλίμακας.  

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  Υποδομές Ύδρευσης - 

3 ΜΠΕ 3  Γεωλογικός 1:50.000 

4 2  Υδρογραφικός χάρτης 1:20.000 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΣΧΕΔΙΑ 

5 5  Δεξαμενή νερού (κάτοψη-τομές-εξοπλισμός) και αντλιοστάσιο 1:50 

6 -  Τοπογραφικό Διάγραμμα Πράξης Χαρακτηρισμού Φτελιάς 1:100 

7 -  Τοπογραφικό Διάγραμμα γεώτρησης Μ. Άμμου 1 1:100 

8 -  Τοπογραφικό Διάγραμμα γεώτρησης Μ. Άμμου 2 1:100 

9 -  Τοπογραφικό Διάγραμμα γεώτρησης Πλατανιά (Αγ. Παρασκευής) 1:100 

10 -  Τοπογραφικό Διάγραμμα γεώτρησης Αγ. Φανουρίου 1:100 

11 4  Τοπογραφικό Δεξαμενής νερού 1:200 

12 2 
 Οριζοντιογραφία νέων Έργων (Σύνδεση φρέατος Φτελιάς με 

δεξαμενή Ύδρευσης Αγ Φανουρίου)  
1:1.000 

13 Ο-1 
 Οριζοντιογραφία νέων Έργων (Συνδέσεις Γεωτρήσεων Μ. Άμμου 

με φρέαρ Φτελιάς) 
1:2.000 

14 1 
 Διασύνδεση υδρευτικών γεωτρήσεων Σκιάθου (Αγ. Αντωνίου) με 

δεξαμενή νερού Ύδρευσης 
1:2.000 

15 -  Τοπογραφικό Διάγραμμα (Δεξαμενών νερού πηγής προφ. Ηλία) 1:100 

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. 
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15.5 Χάρτης χρήσεων και κάλυψης γης 

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. 

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 

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). 

15.6.4 Επιμέρους υποέργα (διαγράμματα θέσης, διάταξης και λειτουργίας 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, συλλογής και αποθήκευσης 

αποβλήτων, διαγράμματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων). 

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 

Βεβαιώσεις-γνωμοδοτήσεις-απαντήσεις 

 Δοκιμαστικές Αντλήσεις. Διεξαγωγή αντλήσεων (Μεγάλη Άμμος 1, Αγ. Φανούριος, 

Αγ. Παρασκευής {Πλατανιάς}, Μεγάλη Άμμος 2). 

 Γεωλογική τομή Αγ. Φανουρίου, Μεγάλης Άμμου 1, Μεγάλης Άμμου 2. 

 Τεχνική Έκθεση αποτελεσμάτων Αγ. Φανουρίου, Μεγάλης Άμμου 1, Μεγάλης Άμμου 

2, Αγ. Αντωνίου. 

 Χημικές αναλύσεις. 

1. Συγκεντρωτικές αναλύσεις Φτελιάς, προφ. Ηλία και θέσεων νήσου Σκιάθου. 

2. Προφ. Ηλία δίκτυο, Προφ. Ηλία, Αγ. Φανουρίου, Κεντρικό δίκτυο Ύδρευσης, 

Αγ. Αντωνίου, Φτελιάς για τα έτη 2017 και 2018. 

3. Αγ. Φανουρίου, Μ. Άμμου 1, Μ. Άμμου 2, Πλατανιά (Αγ. Παρασκευής) για τα 

έτη 2014.  

 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ:Β4927ΛΡ-Ε6Ν) υλοποίησης του έργου, «Σύνδεση υφιστάμενης γεώτρησης 

στη θέση Αγ. Αντώνιος Σκιάθου με το υδρευτικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου, μέσω νέου 

αγωγού μήκους 2.450m.» 

 Πράξη Χαρακτηρισμού και τελεσιδικία αυτής έκτασης φρέατος Φτελιάς. 

 Αντίγραφο μελετητικού πτυχίου του μελετητή. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του μελετητή περί κατοχής μελετητικού πτυχίου. 
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