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ΣΤ.1. Ανθρωπογενές Περιβάλλον 
ΣΤ.1.1. Οικισμοί 
 
Η θεσμοθετημένη οικιστική διάρθρωση του Δήμου Σαμοθράκης περιλαμβάνει 13 μικρούς 
οικισμούς εκ των οποίων οι 6 παρουσιάζουν από πυκνή έως μέτρια συνεκτική οικιστική δομή 
ενώ οι υπόλοιποι 7 μία ελαφρώς συνεκτική έως ασύνδετη δομήπου διασπείρεται κυρίως εντός 
φυσικού τοπίου. Οι 3 εξ αυτών διαθέτουν εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο και οι υπόλοιποι 10 
έχουν οριοθετηθεί ως οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στους 
περισσότερους οικισμούς η προϋφιστάμενη των οριοθετήσεων δόμηση ξεπερνά τα 
θεσμοθετημένα όρια λόγω ασαφής ερμηνείαςκαι εφαρμογής των θεσμικών ορίων. 
Ιεραρχώντας τους πρώτους 6 οικισμούς βάσει των οικιστικών και πληθυσμιακών μεγεθών 
τους προκύπτει η εξής κατάταξη: Καμαριώτισσα, Χώρα, Λάκκωμα, Αλώνια, Προφήτης Ηλίας 
και Θέρμα. Η Καμαριώτισσα με τη Χώρα με εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο βρίσκονται στο 
δυτικό τμήμα της περιοχής μελέτης σε παραλιακή και ημιορεινή θέση αντίστοιχα και αποτελούν 
τα δύο κυριότερα οικιστικά κέντρα με έντονη τουριστική δραστηριότητα. 
 
Η Καμαριώτισσα αποτελεί παραλιακό οικισμό με λιμάνι που λειτουργεί ως το εμπορικό και 
τουριστικό κέντρο του νησιού. Είναι ο μόνος καθαρά παραλιακός οικισμός του νησιού με λιμάνι 
στον ομώνυμο όρμο. Έχει θαλάσσιο μέτωπο 900μ. και αναπτύσσεται σε επικλινές έδαφος 
(7%) με μέσο υψόμετρο 20μ. Αποτελεί κομβικό σημείο του εσωτερικού οδικού δικτύου και της 
ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με την ηπειρωτική χώρα και άλλα ελληνικά νησιά. Η 
ονομασία του οικισμού οφείλεται στο εικόνισμα «Παναγία από τις Καμάρες» που έφεραν οι 
νέοι οικιστές μετά την καταστροφή του 1922 και φυλάσσεται στην ομώνυμη εκκλησία. Ο 
οικισμός απογράφηκε για πρώτη φορά το 1928. Η προοδευτική ανάπτυξη του λιμανιού μετά το 
1960, με ολοένα συχνότερες και καλύτερες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ανέδειξαν την 
Καμαριώτισσα σε εμπορικό κέντρο για όλο το νησί και τουριστικό κέντρο που συγκεντρώνει το 
31% των τουριστικών κλινών του νησιού. Έτσι, είναι ο μόνος οικισμός με  συνεχή θετική 
εξέλιξη πληθυσμού και τάσεις αύξησης των μόνιμων κατοίκων, καθώς συγκεντρώνει τους 
κατοίκους όλων των άλλων οικισμών του νησιού που αναζητούν εργασία ή σύγχρονες 
συνθήκες κατοίκησης και ζωής γενικότερα και δεν εγκαταλείπουν το νησί.  
Ο χερσαίος χώρος που περιβάλλει τον πολεοδομημένο οικισμό είναι γεωργική γη με ετήσιες 
καλλιέργειες ή υπό εγκατάλειψη. Επίσης, υπάρχουν πολλές θέσεις αρχαιολογικών χώρων και 
αραιή διάσπαρτη δόμηση με χρήσεις μεταποίησης, διοίκησης και εκπαίδευσης. 
 
Η Χώρα είναι ημιορεινός παραδοσιακός οικισμός με τουριστικό ενδιαφέρον που λειτουργεί ως 
διοικητικό κέντρο. Βρίσκεται σε απόσταση 6χλμ. από το λιμάνι του νησιού και αναπτύσσεται σε 
μέσο υψόμετρο 250μ. Είναι αμφιθεατρικά χτισμένη στις πευκόφυτες πλαγιές του όρους Σάος 
(κλίσεις εδάφους έως 28%). Τα πετρόκτιστα σπίτια με κεραμοσκεπείς στέγες, τα ελικοειδή 
πλακόστρωτα σοκάκια, οι πετρόκτιστες βρύσες και οι μικρές πλακόστρωτες πλατείες 
συγκροτούν μια από τις παλαιότερες μορφές οικισμών στο χώρο της Μεσογείου. Στην βόρεια 
πλευρά του οικισμού δεσπόζει μεσαιωνικό κάστρο, χτισμένο πάνω σε εντυπωσιακό βράχο και 
δυτικά έχουν εντοπιστεί προϊστορική ακρόπολη και νεκροταφείο. Επίσης, βόρεια υπάρχουν 
παλιοί νερόμυλοι και μέσα στον οικισμό πολλά αξιόλογα και διατηρητέα κτίρια. 
Συμπερασματικά, φυσικό και ιστορικό περιβάλλον συνθέτουν ένα πλέγμα ενδιαφερόντων που 
προσελκύει διάφορες κατηγορίες επισκεπτών και τουριστών, με σχετικά μικρό αριθμό 
τουριστικώνκαταλυμάτων για διαμονή στη Χώρα. Οι παραδοσιακές κατοικίες, μικρές και χωρίς 
σύγχρονες ανέσεις, εγκαταλείπονται προοδευτικά από τους μόνιμους κατοίκους και σε πολλές 
περιπτώσεις πωλούνται σε Έλληνες ή αλλοδαπούς για επένδυση ή β΄ κατοικία, γεγονός που 
τείνει να νεκρώσει τον οικισμό. Ο σημερινός διοικητικός ρόλος του οικισμού, ως έδρα του 
Δήμου και δημόσιων υπηρεσιών, δεν επαρκεί για τη συγκράτηση των νέων που επιλέγουν τη 
μετακίνησή τους στην Καμαριώτισσα, όταν δεν φεύγουν από το νησί. Από την άλλη πλευρά, το 
έντονο ανάγλυφο του εδάφους δεν επιτρέπει την επέκταση του οικισμού, αλλά και η μικρή 
επέκταση που έγινε το 1990 δεν έχει υλοποιηθεί. 
Οι επόμενοι 3 οικισμοί εμφανίζουν αμιγώς αγροτικό χαρακτήρα ευρισκόμενοι σε εσωτερικές 
λοφώδεις και ημιορεινές θέσεις ενώ τα Θέρμα με εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο 
παρουσιάζουν την πιο έντονη τουριστική δραστηριότητα  κυρίως ως προς τον αριθμό 
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επισκεπτών χωροθετημένα στη βόρεια πλευρά του νησιού σε ένα από τα πιο πλούσια φυσικά 
τοπία του νησιού.   
 
Το Λάκκωμα είναι ο μεγαλύτερος οικισμός, πληθυσμιακά, στη νότια-ΝΔ πλευρά του νησιού. 
Βρίσκεται σε μέσο υψόμετρο 110μ. με κλίσεις εδάφους έως 18% και σε απόσταση 600μ. από 
τη θάλασσα. Ανατολικά και δυτικά οριοθετείται από χείμαρρους. Το εσωτερικό δίκτυο 
αποτελείται από δύο κύριους δρόμους που τέμνονται κάθετα στο κέντρο του οικισμού. Τα 
περισσότερα κτίρια είναι χτισμένα κατά μήκος των οδών αυτών. Τρεις παλιοί λαδόμυλοι που 
διασώζονται στην ΝΑ άκρο του οικισμού έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα βιομηχανικά κτίρια. 
 
Τα Αλώνια βρίσκονται σε οδική απόσταση 1,5χλμ. από τη Χώρα και 2,5χλμ. από την 
Καμαριώτισσα, σε μέσο υψόμετρο 120μ. με κλίσεις εδάφους μέχρι 10%, νότια του 
υδατορέματος Πολυπούδι. Ο χαρακτήρας του οικισμού είναι καθαρά αγροτικός, με 
καλλιεργούμενη γη και κτηνοτροφικές μονάδες στον ευρύτερο χώρο. Τα περισσότερα κτίρια 
του οικισμού βρίσκονται κατά μήκος ή νότια της οδού προς Χώρα. Κατοικίες υπάρχουν και 
στην τοποθεσία ‘’Πέρα Αλώνια’’, βόρεια των ορίων του οικισμού. 
 
Ο Προφήτης Ηλίας βρίσκεται βορειοανατολικά του Λακκώματος σε ευθεία απόσταση 1χλμ. και 
είναι κτισμένος στην πλαγιά του ομώνυμου λόφου και σε υψόμετρο 340μ.με έντονες κλίσεις 
εδάφους (έως 25%). Κύρια χαρακτηριστικά είναι η παραδοσιακή δομή του οικισμού, η πυκνή 
βλάστηση και η απεριόριστη θέα προς το Αιγαίο Πέλαγος, τη Λήμνο και το Άγιον Όρος. Τα 
στοιχεία αυτά και το φημισμένο σαμοθρακιώτικο κατσίκι προσελκύουν πολλούς επισκέπτες.  
 
Τα Θέρμα (ή Λουτρά) είναι το μεγαλύτερο τουριστικό κέντρο του νησιού, γνωστό για τις 
ιαματικές πηγές και το σπάνιο και ιδιόμορφο φυσικό περιβάλλον με κύρια χαρακτηριστικά τα 
ορμητικά νερά των ποταμών που σχηματίζουν καταρράκτες και μικρές λίμνες (βάθρες) και την 
πλούσια δασική βλάστηση. Ο οικισμός απέχει 13χλμ. από την Καμαριώτισσα και 400μ. από τις 
βόρειες ακτές, όπου υπάρχει το μοναδικό αλιευτικό καταφύγιο του νησιού και λειτουργούν δύο 
δημοτικά κάμπινγκ. Αναπτύσσεται σε μέσο υψόμετρο 50μ. με μικρές κλίσεις εδάφους (13%), 
διαθέτει Δημοτικό Υδροθεραπευτήριο και εγκεκριμένο σχέδιο πόλης που δεν έχει εφαρμοστεί. 
Μαζί με την ευρύτερη περιοχή (Πέρα Θέρμα), τα Θέρμα συγκεντρώνουν αρκετές τουριστικές 
μονάδες, διάσπαρτες παραθεριστικές κατοικίες και καταστήματα εστίασης και αναψυχής.  
Από τους υπόλοιπους 7 θεσμοθετημένους με ελάχιστο πληθυσμόοικισμούς, η Παλαιάπολη, οι 
Κάτω Καρυώτες και οι Άνω Καρυώτες βρίσκονται στη βόρεια παράκτια ζώνη ανάμεσα 
Καμαριώτισσα και Θέρμα διαθέτοντας αξιόλογη τουριστική υποδομή, τα Μνημόρια στην 
ανατολική πλευρά αποκομμένα από το λοιπό οικιστικό δίκτυο με ελάχιστες αγροικίες ενώ στη 
νότια πλευρά  εντοπίζονται ο Ξηροπόταμος, οι Δάφνες και το Καστέλλι στην ευρύτερη 
αγροτική περιοχή των οικισμών Λάκκωμα και Προφήτη Ηλία.  
 
Η Παλαιάπολη βρίσκεται σε απόσταση 6χλμ. ανατολικά της Καμαριώτισσας και σε ίση 
απόσταση από τη Χώρα. Έχει πρόσωπο στον βόρειο οδικό άξονα και ειδικούς όρους 
δόμησης. Διαθέτει 5 τουριστικές μονάδες και μόνιμη ή παραθεριστική κατοικία. Ο εκτεταμένος 
αρχαιολογικός χώρος (Ιερό των Καβείρων και αρχαία Σαμοθράκη), τα άλλα μνημεία και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο συνθέτουν ένα μοναδικό αρχαιολογικό πάρκο. 
 
Οι οικισμοί Άνω και Κάτω Καρυωτές απέχουν μόλις 1χλμ. μεταξύ τους και 10χλμ. από την 
Καμαριώτισσα. Βρίσκονται μέσα σε κατάφυτες περιοχές, ανάμεσα σε ρέματα με δάση 
πλατάνου και σε αποστάσεις 450μ. και 100μ.αντίστοιχα από τη θάλασσα. Στην περιοχή των 
οικισμών αυτών υπάρχουν περί των 10 τουριστικών μονάδων και μόνιμη ή παραθεριστική 
κατοικία σε μικρούς αριθμούς. 
 
Ο Ξηροπόταμος βρίσκεται στην ΝΑ όχθη του ομώνυμου ρέματος και σε μέσο υψόμετρο 110μ. 
με κλίσεις εδάφους έως 10%. Παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού και τείνει να 
εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του. Το φαράγγι του Ξηροποτάμου ανήκει στα πλέον 
ενδιαφέροντα και τουριστικά αξιοποιήσιμα φαράγγια του νησιού. Το παρόχθιο δάσος με 
πλατάνια φθάνει μέχρι την παραλία. 



    Περιφγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Περιβάλλοντος – Τ.Π.Σ. Δήμου Σαμοθράκης (Α΄ΦΑΣΗ) 
 

5 
 

 
Οι Δάφνες βρίσκονται σε απόσταση 400μ. ΝΑ του Λακκώματος και είναι ο μικρότερος οικισμός 
του νησιού σε οριοθετημένη έκταση. Υπάρχουν λίγα κτίσματα κατά μήκος της οδού προς την 
Παχιά Άμμο, τη σπουδαιότερη παραλία του νησιού. 
 
Το Καστέλλι αναφέρεται σε 4 απογραφές (1961-1991). Βρίσκεται 200μ. ΝΔ του Προφήτη Ηλία 
σε μικρότερο υψόμετρο (260μ.), αλλά οι κλίσεις εδάφους είναι πιο έντονες. Ο χαρακτήρας του 
οικισμού είναι κυρίως κτηνοτροφικός με μικρό αριθμό κατοικιών που γειτνιάζουν με 
πρόχειρους σταβλικές εγκαταστάσεις.  
 
Τα Μνημόρια βρίσκονται σε μέσο υψόμετρο 110 μέτρων με ομαλό ανάγλυφο εδάφους και 
ανήκουν στους οριοθετημένους οικισμούς του νησιού από το 1986. Ανήκουν στην ευρύτερη 
αγροτική περιοχή της Άνω Μεριάς με έντονο φυσικό στοιχείο και διάσπαρτη αγροτική κατοικία. 
Αναφέρονται επίσης σε 4 απογραφές (1961-1991). 
 
ΣΤ.1.1.1. Μη θεσμοθετημένοι οικισμοί 
 
Η μη θεσμοθετημένη οικιστική διάρθρωση που εμφανίζει κάποιας μορφής οικιστική 
συγκέντρωση και απογράφεται είτε μαζί με θεσμοθετημένους οικισμούς είτε ξεχωριστά 
εντοπίζεται σε 7 θέσεις – περιοχές εκ των οποίων οι δύο Πέρα Θέρμα και Πέρα Αλώνια 
αποτελούν χωρική συνέχεια θεσμοθετημένων οικισμών με ελαφρά αλλά διακριτή συνοχή ενώ 
οι υπόλοιπες 5 με αραιή και διάσπαρτη δόμηση εντός αγροτοδασικού τοπίου.  

 
Πέρα Θέρμα 
 
Τα Πέρα Θέρμα αναπτύσσονται ανατολικά των Θέρμων σε όμορη θέση έως το υδατόρεμα 
Πλατιά. Βρίσκονται εντός κατάφυτης περιοχής με υδροχαρή βλάστηση λόγω των πλούσιων 
επιφανειακών υδάτων που διαρρέουν στην ευρύτερη περιοχή. Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί 
ότι καλύπτουν επιφάνεια μεγαλύτερη του θεσμοθετημένου οικισμού δομημένου και μη 
υλοποιημένου μαζί. Όπως προαναφέρθηκε εμφανίζουν μια σχετική συνεκτικότητα που 
αποκόπτεται λόγω της δεσπόζουσας δασικής βλάστησης. Πέρα των μόνιμων κατοικιών 
εντοπίζονται μικρής και μεσαίας δυναμικότητας τουριστικές μονάδες και ορισμένα 
καταστήματα εστίασης.   
 
Πέρα Αλώνια  
 
Τα Πέρα Αλώνια αναπτύσσονται εκτός του βόρειου ορίου των Αλωνίων σε επιμήκη διάταξη 
μεταξύ του ρ. Πολυπούδι και λοφώδη σχηματισμού. Οι περισσότερες κατοικίες εκ των οποίων 
ορισμένες είναι εγκαταλελειμμένες βρίσκονται επί αγροτικής οδού που συνδέει το ευρύτερο 
βασικό οδικό δίκτυο. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι έντονο με απότομες κλίσεις λόγω της 
βαθιάς κοίτης του παρακείμενου υδατορέματος.       
Οι παρακάτω οικιστικές συγκεντρώσεις αφορούν περισσότερο σε αγροτικές περιοχές που 
εμφάνισαν κατά το παρελθόν μία οικιστική πύκνωση κυρίως αγροτικών κατοικιών και σήμερα 
παρουσιάζουν μία πολύ αραιή διάσπαρτη δόμηση από ελάχιστες νεότερες κατά το πλείστων  
κατοικίες καθώς οι παλαιότερες έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί.        
 
Ποταμιά  
Βρίσκεται βόρεια της Καμαριώτισσας σε παράκτια περιοχή με ένα μικρό θυλάκα έως 10 
κατοικίες παραθεριστικής και μόνιμης μορφής και σχεδόν ισάριθμες κατοικίες διασπαρμένες 
προς το εσωτερικό.   
Κατσαμπάς  
 
Ο Κατσαμπάς βρίσκεται δυτικά της Πλαιάπολης σε μία ευρύτερη αγροτική περιοχή με 
καλλιεργούμενες εκτάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που διασχίζει το ρ. Κατσαμβάς. Στην 
παράκτια ζώνη εντοπίζονται λιγοστές διάσπαρτες κατοικίες και δυο τουριστικές μονάδες 



    Περιφγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Περιβάλλοντος – Τ.Π.Σ. Δήμου Σαμοθράκης (Α΄ΦΑΣΗ) 
 

6 
 

μεσαίας και μικρής δυναμικότητας. Προς το εσωτερικό οι κατοικίες μόνιμου και παραθεριστικού 
τύπου είναι σαφώς περισσότερες (περί των 20) σε πολύ αραιή διασπορά.  
 
Μπαξέδες 
 
Βρίσκονται νότια της Χώρας και ΒΑ των Αλωνίων ανάμεσα στο ρ. Πολυπούδι και τις δυτικές 
υπώρειες του όρους Σάος. Παλαιότερα αποτέλεσε την αγροτική κατοικία θερινής κυρίως 
διαμονής πληθυσμού της Χώρας όπου καλλιεργούσαν τη γη κατά τη διάρκεια της 
καλλιεργητικής περιόδου. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μία μίξη δασικής υδροχαρής 
βλάστησης και δενδρωδών καλλιεργειών με αρκετές παλιές και εγκαταλελειμμένες αγροικίες 
σε διάσπαρτες θέσεις.  
 
Μακρυλιές 
 
Οι Μακρυλιές βρίσκονται σε μικρή απόσταση νότια του Ξηροποτάμου στην ανατολική όχθη 
του ομώνυμου υδατορέματος. Εκεί εντοπίζεται ένας θύλακας 15-20 κατοικιών με επίκεντρο την 
τυροκομική μονάδα του νησιού. Οι Μακρυλιέςως περιοχή εκτείνονται μέχρι τη θάλασσα 
καλύπτοντας τον τοπικό ελαιώνα στην παράκτια ζώνη. Εκείεντοπίζονται 3 τουριστικές μονάδες  
μεσαίας δυναμικότητας.   
 
Άνω Μεριά 
Η περιοχή της Άνω Μεριάς εκτείνεται ανατολικά του ρέματος ‘’Φονιάς’’, καταλαμβάνοντας 
σημαντική έκταση στην ανατολική πλευρά του νησιού. Το παραλιακό μέτωπο της περιοχής 
ορίζεται από τη θέση Αγ. Παρασκευή έως τη θέση Αγ. Πέτρος. Δεν αποτελεί όμως μόνο μία 
παραθαλάσσια περιοχή. Εκτείνεται προς το εσωτερικό του νησιού στην ημιορεινή ζώνη 
τουλάχιστον μέχρι την ισοϋψή των 500 μέτρων. 
Το σημαντικότερο ρέμα που διατρέχει την περιοχή είναι ο Άγκιστρος. Αποτελεί υδατόρεμα 
μεγάλης παροχής και ένα από τα πιο σημαντικά υδατορέματα του νησιού. Νοτιότερα υπάρχει 
το ρέμα Πλατυπόταμος που διαθέτει επίσης μία αξιόλογη υδρολογική λεκάνη. 
Η Άνω Μεριά, είναι ένας ιδιαίτερος φυσικός και αγροτικός τόπος με διάσπαρτη κατοικία 
αγροτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εποχικά. Στον χάρτη της Γ.Υ.Σ. εκτός του 
θεσμοθετημένου οικισμού Μνημόρια εμφανίζονται 5άτυποι οικισμοί και από βορρά προς νότο 
είναι οι εξής: Περάσματα, Ισώματα, Ρεμπουτσάδικα, Κανταράδικα και Κερασιά. Από αυτούς 
όλοιέχουν εγκαταλειφθεί έως το 1961 εκτός από τα Ρεμπουτσάδικα που εμφανίζει μικρού 
μεγέθους και αριθμού κατοικιών κατά μήκος του ρ. Άγκιστρου στην πεδινή περιοχή. Για τον 
‘’οικισμό’’ αυτό υπήρξε πρόταση οριοθέτησης που δεν θεσμοθετήθηκε.  
Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει οικιστική συγκέντρωση που να βρίσκεται σε διαδικασία 
οριοθέτησης.  
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ΣΤ.1.2. Υποδομές 
ΣΤ.1.2.1. Οδικό δίκτυο 
 
Το κύριο οδικό δίκτυο στο Δήμο Σαμοθράκης αναπτύσσεται περιμετρικά του νησιού σε μήκος 
περίπου 68χλμ., πλην μέρους της νότιας ακτής όπου δεν είναι δυνατή η διάνοιξη δρόμων 
λόγω του έντονου ανάγλυφου. Η περιμετρική οδός «Παχιά Άμμος – Λάκκωμα – Καμαριώτισσα 
– Θέρμα – Κήποι» έχει μήκος 44χλμ. και συμπληρώνεται από οδούς που εξυπηρετούν τη 
σύνδεσή της με τους υπόλοιπους οικισμούς. Το χαρακτηρισμένο ως Δευτερεύον Επαρχιακό 
οδικό δίκτυο περιλαμβάνει: 

 Τον Επαρχιακό δρόμο αρ. 16: «Καμαριώτισσα – Παλαιόπολη – Ιαματικές πηγές 
Σαμοθράκης» μήκους 13,2χλμ. Πρόκειται για τον βόρειο παραλιακό οδικό άξονα ο 
οποίος φτάνει έως τον οικισμό Θέρμα. 

 Τον Επαρχιακό δρόμο αρ. 17: «Καμαριώτισσα – Χώρα» μήκους 5χλμ., ο οποίος 
συνδέει τους δύο μεγαλύτερους οικισμούς του Δήμου. 

 Τον Επαρχιακό δρόμο αρ. 18: «Καμαριώτισσα – Λάκκωμα» μήκους 7,7χλμ. ο οποίος 
διατρέχει το νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού.   

Οι τρεις αυτοί οδικοί άξονες συμπληρώνονται από το δημοτικό οδικό δίκτυο, το οποίο 
περιλαμβάνει την προέκταση της οδού αρ. 16 έως το Ακρωτήριο Κήπος στο νοτιοανατολικό 
άκρο του νησιού, τις οδούς σύνδεσης της Χώρας με την Παλαιόπολη και τα Αλώνια και τις 
συνδέσεις της οδού αρ. 18 με τους οικισμούς στο νοτιοδυτικό τμήμα του Δήμου. Το επαρχιακό 
και δημοτικό οδικό δίκτυο είναι στο σύνολό του ασφαλτοστρωμένο αλλά αφενός παρουσιάζει 
μικρό πλάτος και αφετέρου ακολουθεί το εδαφικό ανάγλυφο με έντονες στροφές, ανωφέρειες 
και κατωφέρειες, ειδικά στο νοτιοδυτικό τμήμα. Επιπλέον, στα σημεία όπου διασχίζονται 
χείμαρροι και ρέματα η ορμητικότητα των νερών κατά τη χειμερινή περίοδο και ο μεγάλος 
όγκος των φερτών υλικών προκαλούν καταστροφές σε ιρλανδικές διαβάσεις και γέφυρες με 
αποτέλεσμα να απαιτούνται συχνά εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης της βατότητας των 
οδών. Το αγροτικό δίκτυο αναπτύσσεται κυρίως στα δυτικά εξυπηρετώντας τη γεωργική 
δραστηριότητα που ασκείται εκεί αλλά και κάποιες χρήσεις του δευτερογενούς τομέα και σε 
κάποιο βαθμό και στη βόρεια παράκτια ζώνη προκειμένου να παρέχεται πρόσβαση στις 
ιδιοκτησίες που δε βρίσκονται επί της ακτής. Τέλος, το δασικό οδικό δίκτυο έχει μήκος 62χλμ. 
αν και παρουσιάζει προβλήματα προσβασιμότητας λόγω του έντονου ορεινού ανάγλυφου. 

 
ΣΤ.1.2.2. Θαλάσσιες μεταφορές και λιμένες 
 
Οι θαλάσσιες μεταφορές από και προς το Δήμο Σαμοθράκης πραγματοποιούνται μέσω του 
λιμένα Καμαριώτισσας, ενώ υφίσταται και αλιευτικό καταφύγιο στα Θέρμα το οποίο δύναται 
υπό προϋποθέσεις να εξυπηρετήσει την επιβατική κίνηση προς το νησί. Και για τους δύο 
λιμένες αρμόδιος φορέας όσον αφορά στη διαχείρισή τους είναι ο Οργανισμός Λιμένα 
Αλεξανδρούπολης Α.Ε. 

 
Λιμένας Καμαριώτισσας 
 
Ο Λιμένας Καμαριώτισσας αποτελεί τη μοναδική πύλη εισόδου ανθρώπων και αγαθών για το 
Δήμο. Βρίσκεται στο δυτικό άκρο του, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος του παράκτιου 
μετώπου του οικισμού της Καμαριώτισσας και εξυπηρετεί την επιβατική και εμπορευματική 
κίνηση προς το Δήμο καθώς επίσης και τον ελλιμενισμό αλιευτικών και τουριστικών σκαφών. 
Σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη (ΚΥΑ 8315.2/02/07/2-2-2007 - ΦΕΚ 202/Β/2007) είναι 
χαρακτηρισμένος ως Λιμένας Μείζονος Ενδιαφέροντος (Διανομαρχιακού Επιπέδου). Ο 
πλησιέστερος λιμένας είναι αυτός της Αλεξανδρούπολης, σε απόσταση 29 ναυτικών μιλίων 
προς τα βορειοανατολικά. 
Οι πρώτες υποδομές στο λιμένα δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με την 
κατασκευή τμήματος του προσήνεμου μώλου, για να ακολουθήσουν κατά φάσεις η επέκτασή 
του και η κατασκευή υπήνεμου μώλου και παραλιακών κρηπιδωμάτων στα τέλη της δεκαετίας 
του 1960, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας 1990. Η είσοδος του 
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λιμένα έχει άνοιγμα πλάτους 155μ. περίπου και νοτιοδυτικό προσανατολισμό ενώ οι 
υφιστάμενες υποδομές ελλιμενισμού περιλαμβάνουν: 

 Προσήνεμο μώλο σε τεθλασμένη γραμμή, συνολικού μήκους 422 μέτρων και ωφέλιμου 
βάθους -3,00μ. έως -6,50μ., με αμφίπλευρο κατακόρυφο μέτωπο και θωράκιση στην 
προσήνεμη πλευρά με φυσικούς ογκόλιθους. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον 
ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών και σκαφών των παράκτιων και ερασιτεχνών αλιέων. 

 Υπήνεμο μώλο από φυσικούς ογκόλιθους, μήκους 100μ. και προβλήτα διαστάσεων 
42x50μ. Ο μώλος χρησιμοποιείται για τον ελλιμενισμό σκαφών επαγγελματιών αλιέων 
και μικρού δεξαμενόπλοιου μέσω του οποίου διακινούνται καύσιμα ενώ η προβλήτα για 
τη στάθμευση φορτηγών οχημάτων. 

 Παραλιακά κρηπιδώματα σε τεθλασμένη γραμμή, συνολικού μήκους 285μ. και 
ωφέλιμου βάθους -4,00μ. έως -6,50μ. Στη βόρεια πλευρά τους ελλιμενίζονται σκάφος 
του Λιμενικού και σκάφη των επαγγελματιών αλιέων, ενώ στη νότια γίνεται η πρόσδεση 
του Ε/Γ-Ο/Γ σκάφους που εξυπηρετεί το νησί και των εμπορικών πλοίων. 

 Υποδομές ηλεκτροφωτισμού, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παροχής νερού επί 
των μώλων και κρηπιδωμάτων. 

Η Χερσαία Ζώνη του Λιμένα Καμαριώτισσας θεσμοθετήθηκε με απόφαση του Νομάρχη 
Έβρου το 1968 (ΦΕΚ 311/Β/1968). Το συνολικό εμβαδό της φτάνει τα 14.700μ2 περίπου, 
χωρίς όμως να περιλαμβάνει τον υπήνεμο μώλο και την υφιστάμενη προβλήτα. Το βόρειο 
τμήμα της, τριγωνικού σχήματος και εμβαδού 4.000μ2, λειτουργεί στην πράξη ως πλαζ ενώ το 
κεντρικό επίμηκες τμήμα πλάτους 20 έως 44μ. είναι αυτό όπου συγκεντρώνονται οι 
περισσότερες λειτουργίες του λιμένα. Ο διαχωρισμός από την παραλιακή οδό του οικισμού της 
Καμαριώτισσας γίνεται από νησίδες πρασίνου οι οποίες δημιουργούν εννέα ελεύθερες 
εισόδους – εξόδους εκ των οποίων οι δύο, στο βόρειο και νότιο άκρο αντίστοιχα, προσελκύουν 
το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης οχημάτων και συνεπώς λειτουργούν άτυπα ως πύλες της 
Χερσαίας Ζώνης. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν κτίριο φυλακίου Τελωνείου / 
Αστυνομίας (το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί), Τουριστικό περίπτερο / Χώρο αναμονής 
επιβατών και βοηθητικά κτίσματα που περιλαμβάνουν Η/Μ εγκαταστάσεις, αποθήκες υλικού 
και καυσίμων και χώρους υγιεινής. Το σύνολο του κεντρικού τμήματος της Χερσαίας Ζώνης 
είναι ασφαλτοστρωμένο και χρησιμοποιείται, εκτός από χώρος αναμονής και 
επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών και οχημάτων, και ως χώρος στάθμευσης για Ι.Χ. οχήματα, 
λεωφορεία και ταξί.1 Η πρόσβαση του λιμένα στο οδικό δίκτυο του Δήμου γίνεται μέσω της 
παραλιακής οδού της Καμαριώτισσας, η οποία συνδέεται αφενός με την επαρχιακή οδό προς 
Παλαιόπολη και Θέρμα και αφετέρου με τις επαρχιακές οδούς προς Χώρα και Λάκκωμα. 
Περαιτέρω βελτίωση της συνδεσιμότητας θα υπάρξει με την περάτωση των εργασιών 
κατασκευής του νότιου τμήματος της Περιφερειακής Οδού Καμαριώτισσας, η διασταύρωση της 
οποίας με την παραλιακή οδό βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη νότιο είσοδο της Χερσαίας 
Ζώνης. 
Ο ρόλος που επιτελεί ο Λιμένας Καμαριώτισσας είναι κομβικός για την ανάπτυξη του Δήμου, 
καθώς μέσω αυτού γίνεται διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων από και προς την 
ηπειρωτική χώρα. Αποτελεί το μοναδικό σημείο εισόδου για την τουριστική κίνηση και την 
εξαγωγή των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, ενώ εξυπηρετεί και την αλιευτική 
δραστηριότητα καθώς και τουριστικά σκάφη. Επιβατική σύνδεση υπάρχει με το λιμένα της 
Αλεξανδρούπολης (πυκνότερη κατά τη θερινή περίοδο και πιο αραιή τους υπόλοιπους μήνες 
του έτους) και πολύ πρόσφατα (από το 2020) και με το λιμένα Μύρινας Λήμνου, ενώ στο 
παρελθόν εκτελούνταν δρομολόγια και προς το λιμένα του Λαυρίου στην Αττική. Οι 
εμπορευματικές μεταφορές γίνονται κυρίως μέσω φορτηγών οχημάτων που επιβιβάζονται στο 
Ε/Γ-Ο/Γ που εκτελεί τα δρομολόγια προς Αλεξανδρούπολη. Η κίνηση εμπορικών πλοίων είναι 
πολύ περιορισμένη και αφορά κυρίως εκφορτώσεις αδρανών υλικών ενώ ο εφοδιασμός του 
νησιού με καύσιμα γίνεται μέσω δεξαμενοπλοίου δύο φορές το μήνα. 
Η λειτουργία του Λιμένα Καμαριώτισσας συνοδεύεται από σημαντικά προβλήματα, με 
κυριότερα το μικρό μέγεθος της λιμενολεκάνης το οποίο δυσχεραίνει τους ελιγμούς μεγάλων 
πλοίων αλλά και τη στενότητα της Χερσαίας Ζώνης καθώς και την εγγύτητα αυτής με τον 
                                                           
1 Στοιχεία από τη Τεχνική Έκθεση Α΄ σταδίου της Μελέτης Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα 
(Π.Ε.Α.Λ.) Καμαριώτισσας Σαμοθράκης, Φεβρουάριος 2017. 
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οικισμό της Καμαριώτισσας. Κατά συνέπεια, ο λιμένας μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον από 
μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιβατικά και εμπορικά σκάφη από τα οποία η επιβίβαση 
ανθρώπων και οχημάτων αντιμετωπίζει δυσκολίες ενώ δημιουργούνται και οχλήσεις κατά τη 
διακίνηση των φορτίων από εμπορικά πλοία σε φορτηγά οχήματα. Περαιτέρω, τα 
χαρακτηριστικά της παραλιακής οδού που συνδέει το λιμένα με το οδικό δίκτυο (στενότητα, 
μεγάλη συχνότητα διέλευσης οχημάτων και πεζών, παράνομη στάθμευση κλπ.) καθιστούν 
προβληματική, ειδικά τη θερινή περίοδο, την κίνηση οχημάτων από και προς τη Χερσαία 
Ζώνη. Πρόσθετο ζήτημα αποτελεί ο μη διαχωρισμός των χρήσεων εντός της Ζώνης του λιμένα 
(επιβατική, εμπορική, αλιευτική, τουριστική) και η απευθείας εκφόρτωση καυσίμων από 
δεξαμενόπλοιο σε βυτιοφόρα οχήματα χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας. 
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και τη διασφάλιση της περαιτέρω ανάπτυξης 
του Λιμένα Καμαριώτισσας έχει εκπονηθεί, από το Φεβρουάριο του 2017, μελέτη Πλαισίου 
Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.). Στα πλαίσια της εν λόγω μελέτης προβλέπεται η 
εκτέλεση έργων επέκτασης της λιμενικής υποδομής καθώς και επέκτασης και οργάνωσης της 
Χερσαίας Ζώνης για την πληρέστερη και διακριτή εξυπηρέτηση των διαφόρων χρήσεων 
(ακτοπλοϊκή, εμπορική, αλιευτική, τουριστική) εντός του λιμένα. Συγκεκριμένα προτείνεται η 
πραγματοποίηση, σε δύο φάσεις κατασκευής, των κάτωθι έργων: 
 
Α΄ Φάση 
 Η διατήρηση των υφιστάμενων παραλιακών κρηπιδωμάτων και η επέκτασή τους προς τα 

νοτιοδυτικά κατά 450μ. περίπου 
 Η διατήρηση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου και η επέκτασή του προς τα 

νοτιοδυτικά κατά 290μ. περίπου 
 Η καθαίρεση του υφιστάμενου υπήνεμου μώλου και του προβλήτα που βρίσκεται στην 

εσωτερική πλευρά αυτού 
 Η κατασκευή νέου υπήνεμου μώλου μήκους 95μ. περίπου στη νότια απόληξη των νέων 

παραλιακών κρηπιδωμάτων 
 Η πόντιση πλωτού προβλήτα μήκους 60μ. προ των υφιστάμενων παραλιακών 

κρηπιδωμάτων 
 Η βυθοκόρηση του πυθμένα της λιμενολεκάνης προ των νέων παραλιακών 

κρηπιδωμάτων μέχρι το κατάλληλο λειτουργικό βάθος των -8,0μ. 
 Η δημιουργία νέας χερσαίας ζώνης επί επιχώσεων, επιφάνειας 16.600μ2 περίπου, 

όπισθεν των νέων παραλιακών κρηπιδωμάτων και μέχρι τη σημερινή ακτογραμμή 
 Η καθαίρεση των υφιστάμενων πεπαλαιωμένων και ημιτελών κτιρίων και βοηθητικών 

χώρων (με εξαίρεση το κτίριο φυλακίου Τελωνείου / Αστυνομίας) και η κατασκευή νέων 
κτιριακών υποδομών και στεγάστρων για την εξυπηρέτηση των επιβατών και χρηστών 
του λιμένα 

 Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της χερσαίας ζώνης με τις κατάλληλες 
λειτουργικές παρεμβάσεις (οδικά έργα, πύλες εισόδου – εξόδου, θέσεις στάθμευσης, 
στοίχοι αναμονής οχημάτων, χώροι φορτοεκφόρτωσης εμπορικών πλοίων, διάδρομοι 
κίνησης πεζών, πράσινο κλπ.) 

 
Β΄ Φάση 
 Η κατασκευή κρηπιδώματος, μήκους 145μ. περίπου, για τον ελλιμενισμό μεγάλου Ε/Γ-Ο/Γ 

πλοίου ή μικρού κρουαζιερόπλοιου, εξωτερικά του ανατολικότερου τμήματος του 
προσήνεμου μώλου 

 Η βυθοκόρηση του πυθμένα προ του νέου κρηπιδώματος μέχρι το κατάλληλο λειτουργικό 
βάθος των -9,0μ. 

 Η δημιουργία νέας χερσαίας ζώνης επί επιχώσεων, επιφάνειας 4.500μ2 περίπου, μεταξύ 
του ανωτέρω κρηπιδώματος και της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου 

 Η θωράκιση της βόρειας πλευράς των ανωτέρω επιχώσεων 
 Η κατασκευή στεγάστρου αναμονής επιβατών 
 Η διαμόρφωση και λειτουργική οργάνωση του περιβάλλοντος χώρου του νέου αυτού 

τμήματος του λιμένα (οδικά έργα, στοίχοι αναμονής οχημάτων, διάδρομοι κίνησης πεζών 
κλπ.) 
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 κατασκευή των κτιρίων του Εμπορικού τμήματος του λιμένα (κτίριο γεφυροπλάστιγγας, 
κτίριο εξυπηρέτησης εμπορικού λιμένα και αποθήκη εμπορικού λιμένα) 

 
Μετά το πέρας της κατασκευής των ανωτέρω έργων ο Λιμένας Καμαριώτισσας θα διαθέτει 
ξεχωριστά Λιμενικά Τμήματα τα οποία θα εξυπηρετούν την Ακτοπλοΐα και Μικρή Κρουαζιέρα, 
τα εμπορικά σκάφη, τα αλιευτικά σκάφη και μικρά σκάφη, ενώ θα έχει αυξηθεί η επιφάνεια και 
η λειτουργικότητα της Χερσαίας Ζώνης. Έτσι, θα είναι πλέον δυνατή η εξυπηρέτηση έως 3 
Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων μήκους 84, 135 και 180 μέτρων αντίστοιχα, έως 3 ταχυπλόων Ε/Γ πλοίων 
μήκους έως 30μ., εμπορικών πλοίων (δεξαμενόπλοιο και φορτηγίδα), έως 46 αλιευτικών 
σκαφών (τράτες, γρι γρι και σκάφη ερασιτεχνών αλιέων), έως 49 μικρών σκαφών τόσο των 
κατοίκων του νησιού όσο και διερχόμενων κατά τη θερινή περίοδο και ενός κρουαζιερόπλοιου 
μήκους έως 135μ.2 Επιπλέον, θα καταστεί δυνατός ο ελλιμενισμός υδροπλάνων για την 
αεροπορική σύνδεση με το λιμένα ή και τον αερολιμένα Αλεξανδρούπολης. Κατά συνέπεια, με 
τις ανωτέρω παρεμβάσεις θα βελτιωθούν οι συνθήκες ελλιμενισμού, θα διευθετηθούν οι 
επιμέρους λιμενικές χρήσεις και θα οργανωθεί η Χερσαία Ζώνη με συνέπεια την κατακόρυφη 
βελτίωση των συγκοινωνιακών συνθηκών σύνδεσης του Δήμου, την αύξηση της τουριστικής 
κίνησης και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την άμεση επαφή 
του λιμένα με τον οικισμό της Καμαριώτισσας. 

 
Αλιευτικό Καταφύγιο Θερμών 
 
Το αλιευτικό καταφύγιο Θερμών βρίσκεται στη βόρεια ακτή του νησιού, σε απόσταση 15χλμ. 
ανατολικά της Καμαριώτισσας. Πρόκειται για τεχνητό λιμάνι που κατασκευάστηκε κατά τη 
δεκαετία του 1990 στη θέση όπου βρισκόταν παλαιότερα ένας μικρός προβολικός μώλος. Η 
είσοδός του έχει άνοιγμα 44 μέτρων περίπου και δυτικό προσανατολισμό ενώ οι λιμενικές 
υποδομές περιλαμβάνουν: 
 Προσήνεμο μώλο σχήματος Γ, μήκους 225μ. περίπου, κατασκευασμένο από τεχνητούς 

κυψελωτούς ογκόλιθους και βάθους εξωτερικά -7,0μ. 
 Υπήνεμο Μώλο μήκους 30μ. περίπου και βάθους -5,0μ. 
 Προβλήτα μέσου πλάτους 55μ. και 2 κρηπιδώματα μήκους 102,6μ. και 34μ. αντίστοιχα. 
 Ράμπα ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών πλάτους 9μ. περίπου.3 
Η υφιστάμενη λιμενολεκάνη, διαστάσεων 70x100μ., χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον 
ελλιμενισμό αλιευτικών σκαφών και σπανιότερα και τουριστικών. Ωστόσο, λόγω της ύπαρξης 
αριθμού ρεμάτων που εκβάλλουν εκατέρωθεν του λιμενικού καταφυγίου και μεταφέρουν 
σημαντικές ποσότητες φερτών υλικών, υφίσταται χρόνιο πρόβλημα προσχώσεων στην είσοδό 
του της οποίας το άνοιγμα μειώνεται κατά πολύ, δυσχεραίνοντας την εξυπηρέτηση των 
σκαφών. Η διενέργεια περιοδικών βυθοκορήσεων αντιμετωπίζει μόνο προσωρινά την 
κατάσταση, για την οριστική διευθέτηση της οποίας έχει συνταχθεί από το Δεκέμβριο του 2019 
«Μελέτη Αντιμετώπισης Ακτομηχανικών Προβλημάτων στο Αλιευτικό Καταφύγιο και την 
ευρύτερη περιοχή Θερμών Ν. Σαμοθράκης» η οποία προτείνει συγκεκριμένα έργα προς 
μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος. Μετά την υλοποίησή τους ενδέχεται να καταστεί 
δυνατός ο ελλιμενισμός μικρών επιβατικών σκαφών ή Υδροπτέρυγων, επιτρέποντας την 
απευθείας μετάβαση τουριστών δια θαλάσσης στη βόρεια παράκτια περιοχή του νησιού. 
Νέο Αλιευτικό καταφύγιο Λακκώματος 
Στην παράκτια περιοχή του οικισμού Λακκώματος, στη νοτιοδυτική ακτή του Δήμου 
Σαμοθράκης, προγραμματίζεται η δημιουργία του ομώνυμου αλιευτικού καταφυγίου το οποίο 
προορίζεται κυρίως για τον ελλιμενισμό των σκαφών παράκτιων και ερασιτεχνών αλιέων της 
περιοχής, οι οποίοι σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών αναγκάζονται να μετακινούν 
τα σκάφη τους στο λιμένα της Καμαριώτισσας, ενώ δευτερευόντως θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί και από τουριστικά σκάφη.  Η λιμενική μελέτη για την κατασκευή του 
καταφυγίου συντάχθηκε το 1999 και ακολούθησαν και άλλες υποστηρικτικές διαδικασίες και 
μελέτες (καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, έγκριση χωροθέτησης, Μελέτη Περιβαλλοντικών 

                                                           
2 Στοιχεία από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης 
Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) Καμαριώτισσας Σαμοθράκης, Απρίλιος 2020. 
3 Στοιχεία από ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε., www.ola-sa.gr 
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Επιπτώσεων, τοπογραφική, υδραυλική για την εκτροπή του παρακείμενου ρέματος, 
ηλεκτρομηχανολογική, μελέτη καθορισμού χερσαίας ζώνης κλπ.), χωρίς ωστόσο το έργο να 
έχει μπει σε φάση υλοποίησης έως σήμερα. 

 
ΣΤ.1.2.3. Αεροπορικές μεταφορές 
 
Η μοναδική εγκατάσταση στο Δήμο Σαμοθράκης που δύναται να χρησιμοποιηθεί για 
αεροπορικές μεταφορές είναι το ελικοδρόμιο που υπάρχει στη θέση Μαυρόγια-Λούκια, 1χλμ. 
νοτιοδυτικά της Χώρας και 4χλμ. ανατολικά της Καμαριώτισσας. Πρόκειται ουσιαστικά για 
επίπεδη έκταση 6 στρεμμάτων περίπου επί υψώματος, η οποία πέραν της ειδικής επίστρωσης 
για την προσγείωση ελικοπτέρων και την περίφραξη του χώρου δε διαθέτει άλλου είδους 
υποδομή. Η χρήση που γίνεται είναι περιορισμένη και αφορά κατά κύριο λόγο σε περιστατικά 
επείγουσας αεροδιακομιδής ασθενών προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης. Κατά καιρούς έχει εξεταστεί η κατασκευή αεροδρομίου στο δυτικό πεδινό 
τμήμα του Δήμου με σκοπό την άμεση σύνδεση με τις τουριστικές αγορές της Ελλάδας και του 
εξωτερικού αλλά η δυσκολία εύρεσης κατάλληλης έκτασης, το κόστος κατασκευής και η 
εγγύτητα του Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες. 
Εναλλακτική λύση για τη αεροπορική σύνδεση με την ηπειρωτική και νησιωτική χώρα θα 
μπορούσε να είναι η δρομολόγηση πτήσεων υδροπλάνων με βάση το Λιμένα Καμαριώτισσας, 
η οποία προωθείται βάσει της προαναφερθείσας μελέτης Π.Ε.Α.Λ. 

 
ΣΤ.1.2.4. Δίκτυα/Διαδρομές εναλλακτικών μετακινήσεων 
 
Τα δίκτυα εναλλακτικών μετακινήσεων αφορούν σε μετακινήσεις που γίνονται με σκοπό τον 
περιορισμό της χρήσης των Ι.Χ. οχημάτων χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, το 
ποδήλατο, την πεζοπορία κλπ. Η υπεραστική συγκοινωνία στο Δήμο Σαμοθράκης 
περιλαμβάνει λεωφορεία που συνδέουν την Καμαριώτισσα με όλους τους οικισμούς του 
νησιού, με συχνότητα που κυμαίνεται από 2 έως 7 δρομολόγια/ημέρα τη χειμερινή και θερινή 
περίοδο αντίστοιχα. Αναφορικά με άλλους τρόπους μετακίνησης, αξίζει να αναφερθεί πως 
σημαντικός αριθμός τουριστών πραγματοποιεί τη μετάβασή του από το λιμένα της 
Καμαριώτισσας προς τα τουριστικά καταλύματα της βόρειας παράκτιας ζώνης (και συχνά 
φτάνοντας έως τα 2 δημοτικά κάμπινγκ) με τα πόδια και ενίοτε με ποδήλατο, πρακτικές 
ωστόσο οι οποίες ενέχουν κινδύνους ατυχήματος λόγω της στενότητας του οδοστρώματος και 
της αυξημένης κίνησης οχημάτων που παρατηρείται κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 
ΣΤ.1.2.5. Τηλεπικοινωνίες – Διαδίκτυο 
 
Δεν έχουν παρασχεθεί πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τις υποδομές τηλεπικοινωνιών στο Δήμο 
Σαμοθράκης. Το έτος 2007 υπήρχαν τρία ψηφιακά κέντρα, στη Χώρα, το Λάκκωμα και τους 
Καρυώτες με εγκατεστημένες PSTN/ISDN συνδέσεις 1500/128, 384/16 και 256/16 αντίστοιχα4. 
Επίσης, έχουν εγκατασταθεί συνολικά 8 σταθμοί κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ και ιδιωτικών 
εταιρειών στις θέσεις Αχλάδα (δυτικά Θερμών, 2 σταθμοί), Μαδαρόβουνο (3 σταθμοί), Τουρλί 
(2 σταθμοί) και Φεγγάρι. 
 
ΣΤ.1.2.6. Ενέργεια 
 
Η σύνδεση του Δήμου Σαμοθράκης με το εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται 
μέσω διπλού υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους 92χλμ. (2x46χλμ.) το οποίο ξεκινάει από την 
περιοχή της Μάκρης Π.Ε. Έβρου και καταλήγει σε εγκατάσταση της ΔΕΗ βόρεια της 
Καμαριώτισσας. Δεν υφίσταται υποσταθμός Υψηλής  / Μέσης Τάσης, ενώ το δίκτυο Μέσης και 
Χαμηλής τάσης είναι στο σύνολό του εναέριο εκτός του αστικού ιστού των οικισμών 
Καμαριώτισσας και Χώρας όπου έχει υπογειοποιηθεί. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί έχουν 
εγκατασταθεί σε 11 συνολικά σημεία εκ των οποίων τα 7 εντοπίζονται ανατολικά και νότια της 

                                                           
4Στοιχεία από το Α΄ Στάδιο της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 
Δήμου Σαμοθράκης», Αύγουστος 2008. 
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Καμαριώτισσας, 2 στην περιοχή Λιμνίδι στη βόρεια παράκτια ζώνη και 2 επί της οδού 
Καμαριώτισσας – Λάκκωμα. Οι τέσσερις ανεμογεννήτριες της ΔΕΗ που βρίσκονταν στο 
Ακρωτήρι, δυτικά της Καμαριώτισσας, έχουν αποξηλωθεί, υπάρχει ωστόσο έντονο ενδιαφέρον 
για την εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών προς εκμετάλλευση του πλούσιου αιολικού 
δυναμικού, τόσο στον ορεινό όσο και στο θαλάσσιο χώρο. Ήδη έχουν εκδοθεί άδειες για 2 
αιολικά πάρκα στις θέσεις «Αμόνι» και «Λουλούδι» του όρους Σάος, ισχύος 2,5MW με 3 
ανεμογεννήτριες και 108MW με 36 ανεμογεννήτριες αντίστοιχα. Η κατασκευή τους ωστόσο δεν 
έχει προχωρήσει λόγω των έντονων αντιδράσεων από υπηρεσιακούς και τοπικούς φορείς, 
καθώς χωροθετούνται εντός των 2 προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 οι 
οποίες υπάρχουν στο Δήμο. 

 
ΣΤ.1.2.7. Υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης 
 
Η υδροδότηση των οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης γίνεται από συνολικά 17 πηγές, κυρίως 
με φυσική ροή. Για την αποθήκευση νερού υπάρχουν συνολικά 15 δεξαμενές ενώ έχουν 
κατασκευαστεί περισσότερα από 172χλμ. εξωτερικού δικτύου, παλαιότητας 28-34 ετών, για τη 
μεταφορά του μέχρι τα κεντρικά φρεάτια του εσωτερικού δικτύου των οικισμών. Οι θέσεις των 
δεξαμενών και οι εξυπηρετούμενοι οικισμοί φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 
Πίνακας ΣΤ.1.2.7. Δεξαμενές ύδρευσης και εξυπηρετούμενοι οικισμοί, 2020 

α/α Ονομασία δεξαμενής Εξυπηρετούμενος οικισμός 

1 Δεξαμενή Αλωνίων Αλώνια 

2 Δεξαμενή Άνω Μεριάς Άνω Μεριά 

3 Δεξαμενή Θέρμα Θέρμα 

4 Δεξαμενή Σβότανα Χαμηλά Κάμπινγκ Βαράδων 

5 Δεξαμενή Σβότανα Ψηλά Κάμπινγκ Βαράδων 

6 Δεξαμενή Βαράδες Κάμπινγκ Βαράδων 

7 Δεξαμενή Καμαριώτισσας Καμαριώτισσα, Παλαιόπολη 

8 Δεξαμενή Λακκώματος Λάκκωμα 

9 Δεξαμενή Λακκώματος Ενδιάμεση Λάκκωμα 

10 Δεξαμενή Μακρυλιών Μακρυλιές 

11 Δεξαμενή Ξηροπόταμου Ξηροπόταμος 

12 Δεξαμενή Προφήτη Ηλία Προφήτης Ηλίας 

13 Δεξαμενή Σώτερα Χώρα 

14 Δεξαμενή Βασιλικού Άνω και Κάτω Καρυώτες 

15 Δεξαμενή Παχιά Άμμου Περιοχή Παχιά Άμμος 

           Πηγή: Δήμος Σαμοθράκης 

Κύρια προβλήματα του δικτύου μεταφοράς ύδατος του Δήμου αποτελούν η άναρχη ανάπτυξή 
του, αποτέλεσμα της διασποράς οικιστικών περιοχών και δραστηριοτήτων και το πολύ υψηλό 
ποσοστό διαρροών που πλησιάζει το 50%, με αποτέλεσμα συχνές διακοπές στην 
υδροδότηση, μεγάλο κόστος επισκευών και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και των 
δραστηριοτήτων των κατοίκων και των επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Για την 
επίλυσή του δρομολογείται από το Δήμο Σαμοθράκης η προμήθεια και εγκατάσταση 
Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών Μετρητικών Διατάξεων 
Κατανάλωσης των Δικτύων Ύδρευσης το οποίο αναμένεται να διευκολύνει κατά πολύ τον 
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άμεσο εντοπισμό βλαβών, διαρροών και σπατάλης των υδάτινων πόρων, ενώ εκτελούνται και 
έργα εκμετάλλευσης νέων πηγών και επισκευών του δικτύου. 
Η Καμαριώτισσα και η Χώρα είναι οι μόνοι οικισμοί του Δήμου που διαθέτουν δίκτυο 
ακαθάρτων (στην περίπτωση της πρώτης είναι μεικτό, ακαθάρτων-ομβρίων) τα οποία όμως 
είναι εκτός λειτουργίας λόγω της ανυπαρξίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.). 
Η διάθεση των υγρών αποβλήτων για το σύνολο των οικισμών γίνεται σε σηπτικούς βόθρους. 
Το κύριο έργο που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί είναι η κατασκευή Ε.Ε.Λ. για 
εξυπηρετούμενο πληθυσμό 3.000 ατόμων δυτικά της Καμαριώτισσας σε γήπεδο εμβαδού 22,5 
στρεμμάτων, καθώς και αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό στην Ε.Ε.Λ. μαζί με 
αντλιοστάσιο αλλά και αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων για τελική διάθεση στη 
θάλασσα. Στους οικισμούς Λάκκωμα και Προφήτης Ηλίας έχουν εκπονηθεί μελέτες για δίκτυα 
αποχέτευσης αλλά χωρίς προοπτική άμεσης υλοποίησης ενώ υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη 
Ε.Ε.Λ. για την επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού Θέρμα και των παρακείμενων 2 
κάμπινγκ. 
Η άρδευση των αγροτικών εκτάσεων γίνεται μέσω γεωτρήσεων, μικρών τσιμεντένιων 
καναλιών μεταφοράς νερού και λάστιχων ποτίσματος με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες 
ύδατος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή αρδευτικής λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας 
315.000μ3 και συνοδευτικών έργων στη θέση «Αηδόνι», δυτικά του οικισμού Ξηροποτάμου. Η 
πλήρωση της δεξαμενής θα γίνεται με έργο υδροληψίας που περιλαμβάνει κατασκευή 
αναβαθμού επί της κοίτης του παρακείμενου υδατορέματος και μεταφορά μέσω αγωγού 
μήκους 2,8χλμ. Στόχος είναι η άρδευση περί των 1.000 στρεμμάτων ελαιοδέντρων και 
βοσκοτόπων, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα. 

 
ΣΤ.1.2.8. Διαχείριση απορριμμάτων 
 
Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μείζον θέμα για το Δήμο Σαμοθράκης με κυριότερες 
αιτίες τη δυσκολία συλλογής τους λόγω της διασποράς των οικισμών και των λίγων 
διαθέσιμων μέσων και προσωπικού, την αύξηση των ποσοτήτων τους κατά τη θερινή περίοδο 
λόγω της τουριστικής κίνησης και την αδυναμία επιτόπιας διαχείρισής τους λόγω έλλειψης των 
κατάλληλων υποδομών η οποία υποχρεώνει στην υψηλού κόστους μεταφορά τους εκτός 
Δήμου. Ο αριθμός των κοινών (πράσινων) κάδων θεωρείται ανεπαρκής αν και σε όλους τους 
οικισμούς έχουν τοποθετηθεί μπλε κάδοι για τη χωριστή διαλογή χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων 
κλπ. τα οποία μεταφέρονται, σε ποσότητες που υπολογίζονται σε 103 τόνους ετησίως, στο 
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Αλεξανδρούπολης. Το περιεχόμενο των 
κοινών κάδων μετά τη συλλογή του μεταφέρεται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
(Σ.Μ.Α.) του Δήμου, σε αγροτεμάχιο δυτικά του οικισμού Αλώνια και κατόπιν στο Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Κομοτηνής. Αν και οι Χώροι Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) έχουν κλείσει, η ανεξέλεγκτη διάθεση συνεχίζεται 
σημειακά,με τις αποθέσεις να αφορούν κυρίως Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). Οι πρώην ΧΑΔΑ στις θέσεις Βαράδες και Τουρλι έχουν 
αποκατασταθεί. 
 Η διαχείριση των νοσοκομειακών αλλά και των ζωικών αποβλήτων από τη λειτουργία του 
Δημοτικού Σφαγείου γίνεται από τους πιστοποιημένους διαχειριστές. Η κατάσταση αναμένεται 
να βελτιωθεί σημαντικά όταν υλοποιηθούν οι ρυθμίσεις του Περιφερειακού Σχεδιασμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., βάσει των οποίων στο Δήμο 
Σαμοθράκης προβλέπεται η δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) στην 
οποία θα γίνεται επεξεργασία των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) τα οποία στη 
συνέχεια θα καταλήγουν σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.). Τόσο η 
Μ.Ε.Α. όσο και ο Χ.Υ.Τ.Υ. θα κατασκευαστούν σε χώρο δίπλα στον υφιστάμενο Σ.Μ.Α. 
Προτείνεται, τέλος, η δημιουργία δύο Πράσινων Σημείων στα οποία θα γίνεται συγκέντρωση 
πράσινων και ογκωδών αποβλήτων.  
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ΣΤ.1.3. Πολιτιστικό απόθεμα 
 
Ιστορική Αναδρομή 
 
Η ιστορία της Σαμοθράκης ξεκινάει από τα προϊστορικά χρόνια. Το όνομα του νησιού να 
προέρχεται από το αρχαιοελληνικό Σάμος, το οποίο σημαίνει «ύψος κοντά στο γυαλό» και 
ήταν μια από τις ονομασίες της, κατά τον Ηρόδοτο. Αρχικά κατοικήθηκε από τους Πελασγούς 
και στη συνέχεια από τους Θράκες, ενώ οι πρώτοι Έλληνες ήρθαν τον 7ο αιώνα. Υπήρξε ένα 
από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα της αρχαιότητας λόγω της μυστηριακής θρησκείας 
των Καβείρων, οι τελετές των οποίων γίνονταν στο Ιερό των Μεγάλων Θεών, το πιο γνωστό 
αρχαιολογικό αξιοθέατο του νησιού. Η ίδια περιοχή αποτελούσε το σπουδαιότερο κέντρο, το 
οποίο διοικούνταν από «βασιλέα», λάτρευε ως προστάτιδα τη θεά Αθηνά και έκοβε δικό του 
αργυρό νόμισμα. Στη συνέχεια η Σαμοθράκη καταλήφθηκε από τους Πέρσες και μετά τους 
Περσικούς Πολέμους από τους Αθηναίους τους οποίους διαδέχθηκαν οι Μακεδόνες έως το 
168π.Χ. Κατά την περίοδο της Αθηναϊκής κυριαρχίας, πιθανότατα, θα πρέπει να αφιερώθηκε 
από τους Ρόδιους στους Μεγάλους Θεούς, με αφορμή κάποιας ναυτικής τους νίκης, το 
περίφημο άγαλμα της «Νίκης της Σαμοθράκης», το οποίο ανακαλύφθηκε τεμαχισμένο κατά 
την περίοδο της Τουρκοκρατίας από το Γάλλο αρχαιολόγο CharlesChampoiseau και 
μεταφέρθηκε από αυτόν στο Μουσείο του Λούβρου.  
Μετά τους Μακεδόνες το νησί καταλήφθηκε από τους Ρωμαίους υπό την κατοχή των οποίων 
ενίσχυσε εκ νέου τη φήμη του ως θρησκευτικό κέντρο και αναπτύχθηκε εμπορικά έχοντας 
ιδρύσει και αποικίες στην απέναντι θρακική ακτή. Κατά τη βυζαντινή περίοδο το νησί 
χρησιμοποιούνταν ως τόπος εξορίας ενώ δεχόταν και συχνές επιθέσεις πειρατών, οπότε 
χτίστηκε το κάστρο της Χώρας για την καταφυγή και προστασία των κατοίκων.  
Μετά το 1204 πέρασε στα χέρια των Ενετών και στη συνέχεια στη Γενουάτικη οικογένεια των 
Γατελούζων (Γκατιλούζι), οι πύργοι των οποίων αποτελούν σήμερα αρχαιολογικά αξιοθέατα. 
Ακολούθησε η κατάκτηση του νησιού από την Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία συνοδεύτηκε 
από οικονομικό και πληθυσμιακό μαρασμό, ενώ η εξέγερση των κατοίκων κατά την 
Επανάσταση του 1821 είχε ως αποτέλεσμα να θανατωθεί από τους Τούρκους το μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού. Επακολούθησε ωστόσο σταδιακή ανάκαμψη και το 1912 η Σαμοθράκη 
ενώθηκε οριστικά με την Ελλάδα.  
Κατά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο καταλήφθηκε για μικρό διάστημα από τους Βούλγαρους πριν 
την απελευθέρωση της χώρας, ενώ μεταπολεμικά μεγάλο μέρος του πληθυσμού μετακινήθηκε 
στο εξωτερικό.  
Τις τελευταίες δεκαετίες το μεταναστευτικό κύμα έχει περιοριστεί και οι πρόσφατες 
προσπάθειες ανάπτυξης στηρίζονται κυρίως στην τουριστική δραστηριότητα, η οποία 
επωφελείται και από την πληθώρα σε αξιοθέατα αρχαιολογικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 
ΣΤ.1.3. 1 Αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι 
 
Στο Δήμο Σαμοθράκης καταγράφεται σημαντικός αριθμός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων 
οι οποίοι σχεδόν στο σύνολό τους αφορούν στην Προκλασσική και Κλασσική Περίοδο. 
Αναλυτικότερα στοιχεία για τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους παρατίθενται στον 
ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας ΣΤ.1.3.6.Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι Δ. Σαμοθράκης, 2020 

α/α Περιγραφή Θέση ΦΕΚ Κήρυξης 

1 

Αρχαιολογικός χώρος του Ιερού των 
Καβείρων (Ιερό των Μεγάλων Θεών). 
Εκτεταμένος χώρος 50 στρεμμάτων για 
θρησκευτικές τελετές και μυήσεις με Νεκρόπολη 
και περιμετρικό τείχος γύρω από τα οποία έχει 
οριστεί ζώνη προστασίας 500μ. Περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων: 
- Κτίριο τελετουργικού χορού 
- Αυλή του Βωμού 
- Ιερό 
- Ανάθημα Φιλίππου Γ΄ και Αλεξάνδρου Δ΄ 
- Θόλο της Αρσινόης Β΄ 
- Στοά 
- Νεώριο 
- Ανάθημα της Μιλησίας 
- Πρόπυλο του Πτολεμαίου Β΄ 
- Μνημείο της Νίκης 

Παλαιόπολη 527/Β/24-08-1967 

2 
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Σαμοθράκης. 
Υπολείμματα της αρχαίας πόλης, του λιμένα, του 
τείχους, πυλών και πυλίδων. 

Παλαιόπολη 527/Β/24-08-1967 

3 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση 
«Κεραμιδαριά» Σαμοθράκης. Εκτεταμένο 
συγκρότημα κεραμεικών εργαστηρίων με δύο 
εργαστήρια παραγωγής αμφορέων, εργασιακό 
χώρο, χώρο απόθεσης κεραμικών απορριμμάτων 
και τρεις κλιβάνους. Προς νότο, δυτικά και 
ανατολικά έχει οριστεί ζώνη προστασίας 300μ. 

Παραλιακή ζώνη 
μεταξύ των οικισμών 
Άνω Καρυώτες και 

Θέρμα 

671/Β/22-10-1990 

4 

Αρχαιολογικοί χώροι στις θέσεις «Βρυχός», 
«Σελλάδα», «Γιαλόμαντρα» Σαμοθράκης. 
Προϊστορική ακρόπολη, οικισμός και νεκροταφείο 
Μεγαλιθικών τάφων της πρώιμης εποχής του 
Σιδήρου. Γύρω από την ακρόπολη έχει οριστεί 
ζώνη προστασίας 500μ. 

Δυτικά της Χώρας / 
μεταξύ Χώρας και 

Παλαιόπολης 
671/Β/22-10-1990 

5 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Μαντάλ 
Παναγιά» Σαμοθράκης. Ιερό γυναικείας 
θεότητας και αρχαίο λατομείο, οχυρωματικός 
περίβολος και αρχαίος οικισμός. 

Βόρεια του οικισμού 
Προφήτης Ηλίας 

119/Β/23-02-1995 

6 
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Αγιανέμη» 
Σαμοθράκης. Οικισμός και οχυρωματικός 
περίβολος της πρώιμης εποχής του Σιδήρου. 

Βόρεια του οικισμού 
Προφήτης Ηλίας 

119/Β/23-02-1995 

7 

Αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Παπά-
Βουνός» Σαμοθράκης. Οικισμός 
υστεροελληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων. 
Προβλέπεται αδόμητη ζώνη περιμετρικά η οποία 
δεν έχει θεσμοθετηθεί. 

Παραλιακή περιοχή 
νότια του οικισμού 

Αλώνια 
515/Β/30-07-1984 

8 
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Μικρό 
Βουνί» Αλωνίων. Προϊστορικός οικισμός. 
Προβλέπεται αδόμητη ζώνη περιμετρικά η οποία 

Παραλιακή περιοχή 
νοτιοδυτικά του 
οικισμού Αλώνια 

731/Β/30-08-1979 
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δεν έχει θεσμοθετηθεί. 

9 
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Φονιάς» 
Σαμοθράκης. Οικιστικό σύνολο από τα κλασσικά 
μέχρι και τα βυζαντινά χρόνια. 

Εκβολές ρέματος 
Φονιά 

355/Β/13-05-1994 

Πηγή: Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, http://odysseus.culture.gr (ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού) 
 

Πέραν των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων έχουν γίνει, σύμφωνα με την αρμόδια Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Έβρου, επιφανειακές έρευνες σε πολλές περιοχές του Δήμου κατά το παρελθόν 
στις οποίες έχουν εντοπιστεί θέσεις αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, και 
συγκεκριμένα: 

 Αγ. Αικατερίνη στις Όοδνις, (Ρόδινες, Ροδώνες, Εκκλ. Κώδ.: «εν θέσει Ρόδαναις»). 
Ερείπια μεσοβυζαντινής(;) εκκλησίας στο Κοιμητήριο του χωριού. 

 Μικρή μονόχωρη, καμαροσκέπαστη εκκλησία του Άγιου Ανδρέα (1871) στη θέση μιας 
παλιότερης, ίσως μεσοβυζαντινού, καθολικού μοναστηριού. 

 Άνω Καρυώτες: 
1. Αρχαιολογικός χώρος με επιφανειακή κεραμική, βόρεια του Χριστού (ερειπίων 

ξωκλησιού, ΝΔ οικισμού Άνω Καρυώτες, νότιο τμήμα). 
2. Χριστός (μεσαιωνικός οικισμός, δυτικά του οικισμού Θέρμα, δυτικό τμήμα). 
3. Χριστός (ερείπια ξωκλησιού, ΝΔ οικισμού Άνω Καρυώτες). 

 Απάνω Μεριά: 
1. Μεσαιωνικός οικισμός Χουβουλιούς (ΝΑ τμήμα). 1α: Σταυρός, ερείπια. 
2. Καστέλι (μεσαιωνικός οχυρωματικός περίβολος) στο βορειοανατολικό τμήμα του 

νησιού. 
3. Παναγία στα Ισώματα (ερείπια). 
4. Τρεις Εκκλησιές στ’ Αλωνούδι (ερείπια). 
5. Άι-Γιώργης (ή Παναγία) στο Στριβερό (ερείπια). 
6. Άι-Δημήτρης, Άϊ-Γιώργης, Παναγία «Ζιβιργιά». 
7. Σδιάρι (πριν από το ακρωτήριο Άγκιστρο, στην όχθη του χειμάρρου Σδιάρι), 

λείψανα αρχαίου κτίσματος (εργαστήριο κεραμικής). Στη ΒΔ όχθη του ρέματος, επί 
της παραλίας, εντοπίστηκε προϊστορικός οικισμός της Εποχής Χαλκού έκτασης 4 
στρεμμάτων. 

 Βρυχός: Έξι νερόμυλοι (ερείπια, Σωτέρας). 
 Περιοχή Ιερού των Μεγάλων Θεών - Κάτω Καρυώτες: 

1. Θέση «Βασιλικός», 3χλμ. περίπου ανατολικά της Αρχαίας Πόλης στην 
Παλαιόπολη. 

2. Τάφος (Α της Αρχαίας Πόλης). 
3. Παλαιοχριστιανική βασιλική. 
4. Μεσαιωνικός οικισμός (δυτικά του οικισμού Κάτω Καρυώτες, βόρειο τμήμα). 
5. Γαλατιανή (ερείπια εξωκλησιού). 
6. Άϊ-Γιάννης (ερείπια ξωκλησιού). 
7. Μεσαιωνικός οικισμός (δυτικά του οικισμού Κάτω Καρυώτες, νότιο τμήμα). 
8. Αυγερινός: Μεσαιωνικός (;) περίβολος στην κορυφή του υψώματος. Επιφανειακή 

κεραμική πρώιμης εποχής του Σιδήρου και μεσαιωνικών χρόνων στην περιοχή 
αυτή. 

 Μετόχι Άϊ-Θανάση. Εκτός από το καθολικό, το Μοναστήρι περιλαμβάνει μικρό κτίριο 
διαμονής των μοναχών, στέρνα, δύο αλώνια, και μια γεωργική αποθήκη με υπόστεγο. 

 Αγία Κάρα. Ερείπια μονόχωρου ξωκλησιού. 
 Καμαριώτισσα. Ερείπια παλαιοχριστιανικής εκκλησίας εντός του οικισμού. 

Επιφανειακές ενδείξεις ύπαρξης αρχαιοτήτων Ανατολικά, Νότια και Βορειοδυτικά του 
οικιστικού ιστού. 
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 Άϊ-Δημήτρης. Ανακαινισμένο ξωκλήσι, το οποίο βρίσκεται στο δυτικό τμήμα μεγάλου 
οικισμού ελληνιστικών-ρωμαϊκών-παλαιοχριστιανικών χρόνων που απλώνεται σε 
έκταση 300 περίπου στρεμμάτων. 

 Περιοχή Σκλαβούνα: εκτάσεις με επιφανειακά ευρήματα στη διάρκεια της 
Αρχαιολογικής Επισκόπησης Σαμοθράκης. 

 Θέση Άϊ-Στράτης, νότια του οικισμού Αλώνια (επιφανειακά ευρήματα). 
 Θέση Όχτος-Αρχαγγέλι, νότια του οικισμού Αλώνια (επιφανειακά ευρήματα). 
 Αλωνούδια: έκταση με επιφανειακά ευρήματα στη διάρκεια της Αρχαιολογικής 

Επισκόπησης Σαμοθράκης. 
 Πόρτα – Κατσιβελότρυπα – Ξαθί (βόρειο τμήμα). Οχυρωμένος οικισμός και 

νεκροταφείο της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. 
 Κερασούδα. Υπαίθριο ιερό της Κυβέλης. 
 Πουρνιά: 

1. Υπαπαντή (ξωκλήσι). 
2. Αρμίριχος (κεραμικό εργαστήριο). 
3. Ελαιοτριβείο (ερείπια, «Αναστασιάδη», Λάκκωμα). 
4. Ελαιοτριβείο Ε1 (ερείπια, «Τερζή», Κοιτάδα). 
5. Στη ΝΑ όχθη του ρέματος, δυτικά του ρέματος Πιτάκι (νότια – νοτιοανατολικά του 

οικισμού Δάφνες) βρίσκεται ο παραλιακός οικισμός Στου Γιαλού, Εποχής Χαλκού, 
έκτασης 4 στρεμμάτων. 

 Ροδοφίλη: 100μ. νοτιοδυτικά του ομώνυμου χειμάρρου, 1χλμ. βορειοανατολικά της 
Καμαριώτισσας και δίπλα στον αγροτικό δρόμο που αρχίζει από τον παραλιακό δρόμο 
της Παλαιόπολης στη θέση Ποταμιά, στην εκχέρσωση πουρναριών που έγινε, 
αποκαλύφθηκαν δύο ενεπίγραφοι λίθοι και δύο παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη. 

 Ανατολικά και Νοτιοανατολικά της παραπάνω θέσης βρέθηκαν τρεις ακόμη εκτάσεις με 
επιφανειακά ευρήματα εντοπισμένα στη διάρκεια της Αρχαιολογικής Επισκόπησης 
Σαμοθράκης. 

 Περιοχή «Φονιά»: Άγιος Αλέξανδρος, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγία Ελένη. 
 Χερσαίο τμήμα του λιμένος Καμαριώτισσας Σαμοθράκης, δυτικά της κάθετης προς τη 

γραμμή της παραλίας προβλήτας (επιφανειακά ευρήματα). 
 Κορυφή Αμόνι (ευρήματα πρώιμης εποχής του Σιδήρου). 

 
Βάσει των ευρημάτων αυτών προκύπτει πως η περιοχή της Παλαιόπολης ήταν το κέντρο του 
νησιού από τα παλαιότερα χρόνια, ωστόσο ανθρώπινη παρουσία καταγράφεται και σε πολλές 
άλλες περιοχές και για πολλούς αιώνες στη συνέχεια, κυρίως στο δυτικό και βόρειο τμήμα του 
νησιού (όπως συμβαίνει και σήμερα) αλλά και σε ορεινά σημεία, είτε για θρησκευτικούς-
λατρευτικούς σκοπούς είτε για προστασία από επιθέσεις προερχόμενες από τη θάλασσα. Για 
την προστασία και παρουσίαση στο κοινό των πολύ σημαντικών εκθεμάτων της αρχαιολογικής 
έρευνας λειτουργεί από το 1945 Αρχαιολογικό Μουσείο στην Παλαιόπολη, εντός του 
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και πολύ κοντά στο Ιερό των Μεγάλων Θεών και την 
αρχαία Σαμοθράκη. Πρόκειται για διώροφο λιθόκτιστο κτίριο με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη, 
πλήρως συμβατό με τη φύση και την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, το οποίο 
περιλάμβανε αρχικά δύο χώρων εμβαδού 144μ2 για να ακολουθήσει επέκταση με την 
κατασκευή της βόρειας πτέρυγας το 1961 που διπλασίασε την επιφάνειά του. Σήμερα ωστόσο 
οι χώροι του θεωρούνται ανεπαρκείς, καθώς εκεί στεγάζονται επίσης εργαστήρια και 
αποθήκες, με αποτέλεσμα να κρίνεται επιτακτική η μεταφορά αυτών σε άλλο σημείο και η 
αφιέρωση του συνόλου του Μουσείου (επιφάνειας 783μ2) αποκλειστικά στην παρουσίαση των 
εκθεμάτων. Την παρούσα περίοδο (Δεκέμβριος 2020), λόγω εργασιών επανέκθεσης, 
λειτουργεί μόνο μια εκ των τεσσάρων αιθουσών του. 
Σε αντίθεση με την πληθώρα των χερσαίων αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων δεν 
υπάρχουν κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι. Στο παρελθόν έχει διενεργηθεί από την 
αρμόδια Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων εκτεταμένη έρευνα στην υποθαλάσσια περιοχή 
βορειοανατολικά του ακρωτηρίου Άγκιστρος στο ανατολικό άκρο του Δήμου, η οποία ωστόσο 
δεν οδήγησε στην ανακάλυψη αρχαιολογικών ευρημάτων και εν συνεχεία η περιοχή 
αποδεσμεύτηκε για δραστηριότητες θαλάσσιου τουρισμού. 
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ΣΤ.1.3. 2 Μεμονωμένα Μνημεία 
 
Τα ιστορικά μνημεία εντός του Δήμου Σαμοθράκης ανήκουν χρονολογικά δύο περιόδους, τη 
βυζαντινή-μεσαιωνική και τη νεότερη. Όπως φαίνεται και στη συνέχεια, τα παλαιότερα 
περιλαμβάνουν θρησκευτικούς χώρους και οχυρωματικά έργα ενώ τα πιο πρόσφατα αφορούν 
κυρίως σε προβιομηχανικά κτίρια (μύλους με χρήση ύδατος ως κινητήριας δύναμης) για την 
παραγωγή ελαιολάδου. 

Πίνακας ΣΤ1.3.2.Ιστορικά διατηρητέα μνημεία Δ. Σαμοθράκης, 2020 

α/α Περιγραφή Θέση ΦΕΚ Κήρυξης 

Μνημεία Βυζαντινής-Μεσαιωνικής περιόδου 

1 
Βυζαντινή Ι. Μονή του Χριστού 

(ερειπωμένη) στα Λουτρά 
Σαμοθράκης 

Θέρμα 239/Β/30-06-1964 

2 Ο Πύργος του Φονιά 
Εκβολές του ρέματος 

Φονιάς 
374/Α/14-10-1938 

3 
Ερείπια βυζαντινής εκκλησίας στην 

Παλαιόπολη 
Παλαιόπολη 374/Α/14-10-1938 

4 Πύργοι στην Παλαιόπολη Παλαιόπολη 374/Α/14-10-1938 

5 Το κάστρο της Χώρας Χώρα 374/Α/14-10-1938 

 
  
  

α/α Περιγραφή Θέση ΦΕΚ Κήρυξης 

Μνημεία Νεότερης περιόδου 

1 Ο Πύργος του Φονιά 
Εκβολές του ρέματος 

Φονιάς 
374/Α/14-10-1938 

2 Ελαιοτριβεία Λακκώματος Λάκκωμα 149/Δ/2002 

3 Φούρνος - κατοικία στη Χώρα Χώρα 1533/Β/1999 

4 
Ελαιοτριβείο στην Απάνω Μεριά 

(ερείπια) 
Νότια του οικισμού Άνω 

Μεριά 
149/Δ/2002 

5 Λαδόμυλος Τερζή Χώρα 93/Δ/1998 

6 Νερόμυλοι Χώρας (Κακή Μεριά) 
Νότια του οικισμού 

Χώρα 
185/Δ/1998 

Πηγή: Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου 

 
Πρέπει επίσης να αναφερθεί πως στην ευρύτερη περιοχή του όρους Σάος βρίσκονται 

τρία σπήλαια αρμοδιότητας της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας, σε 
συντεταγμένες Χ:632173-Υ:4480484, Χ:629485-Υ:4481779 και Χ:629213-Υ:4481852 
αντίστοιχα. Τα δύο εξ αυτών βρίσκονται βόρεια της Χώρας ενώ το τρίτο, επονομαζόμενο 
«Σπήλαιο του Αντρέα», βρίσκεται στην κοίτη ενός παραφάραγγου του Ξηροπόταμου σε 
υψόμετρο 700 μέτρων και χωρίζεται σε 3 θαλάμους με αξιόλογο φυσικό διάκοσμο5. Έχει 
αναφερθεί η ύπαρξη και άλλων σπηλαίων στη βόρεια πλευρά του Σάους αλλά δεν έχει 
πραγματοποιηθεί έρευνα για την ανακάλυψη και εξερεύνησή τους. 

 

                                                           
5 Στοιχεία από την ιστοσελίδα https://canyoning-caving.blogspot.com/2017/08/blog-post.html.  
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ΣΤ.1.3. 3 Παραδοσιακοί οικισμοί 
Με το Π.Δ. της 19-10-1987 (ΦΕΚ 594/Δ/1987) ο οικισμός της Χώρας κηρύχθηκε 

παραδοσιακός και θεσπίστηκαν όροι και περιορισμοί για τη δόμηση και τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις εντός αυτού. Πρόκειται για ορεινό οικισμό, χτισμένο σε μέσο υψόμετρο 250 μ. 
περίπου και σε επικλινές έδαφος με κλίσεις έως 28%. Τα στενά, λιθόστρωτα, ελικοειδή 
σοκάκια του, τα πετρόχτιστα διώροφα σπίτια με τις κεραμοσκεπείς σκεπές, οι μικρές 
πλακόστρωτες πλατείες και οι πετρόκτιστες βρύσες του, χαρακτηριστικά που έχουν παραμείνει 
αναλλοίωτα με το πέρασμα των χρόνων, του προσδίδουν ιδιαίτερη μορφή και αξία ως 
τουριστικού προορισμού. Περαιτέρω, μεγάλος αριθμός κτιρίων εντός του οικισμού (συνολικά 
55) έχουν κηρυχθεί διατηρητέα με την πλειοψηφία τους να έχει χρήση κατοικίας, ενώ μεταξύ 
αυτών περιλαμβάνονται το Λαογραφικό Μουσείο και τα γραφεία του ΟΤΕ (τα οποία πλέον 
είναι εκτός λειτουργίας). Επιπλέον, διατηρητέα κτίρια έχουν κηρυχθεί και στους ακόλουθους 
οικισμούς: 

Πίνακας Α.3.8.Διατηρητέα κτίρια Δ. Σαμοθράκης, 2020 

Οικισμός 
Αριθμός 

διατηρητέων 
κτιρίων 

Χρήσεις 

Χώρα 55 
Κατοικίες, Λαογραφικό Μουσείο, κτίριο ΟΤΕ, νερόμυλος, 

λαδόμυλος*, φούρνος* 

Ξηροπόταμος 4 Δημοτικό σχολείο, μύλος, βιομηχανικό κτίριο, κατοικία 

Θέρμα 4 Κατοικίες 

Καμαριώτισσα 3 3 Καταστήματα 

Άνω Μεριά 2 Δημοτικό σχολείο, μύλος* 

Αλώνια 2 Μύλος, κατοικία 

Λάκκωμα 2 2 Μύλοι* 

Δάφνες 1 Κατοικία 

Καρυώτες 1 Δημοτικό σχολείο 

Μακρυλιές 1 Μύλος 

Σύνολο 75  

* Είναι χαρακτηρισμένα και ως Ιστορικά Μνημεία 
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών / Δ/νση Περ/ντος και Πολιτισμού, Πολ. Κληρονομιάς και Αθλητισμού 

 
Όπως προκύπτει, πέραν της Χώρας όπου υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία των 

διατηρητέων κτισμάτων, έχουν γίνει χαρακτηρισμοί κτιρίων σε άλλους 9 οικισμούς με χρήσεις, 
εκτός της κατοικίας, την εκπαίδευση (αφορά στα παλιά κτίρια των Δημοτικών σχολείων), την 
επεξεργασία της ελιάς (μύλοι) και στην Καμαριώτισσα το εμπόριο. Πλην κατοικίας, όλα σχεδόν 
τα υπόλοιπα κτίσματα είναι εκτός χρήσης με σημαντικό βαθμό φθοράς που φτάνει έως και την 
ερειπιώδη κατάσταση. 
ΣΤ.1.3. 4 Λοιπά αξιόλογα οικιστικά σύνολα, τοπία ή διαδρομές 
 
Το μοναδικό γεωγραφικό και φυσικό περιβάλλον (τραχύ ορεινό έδαφος, δυτικό πεδινό τμήμα, 
πλούσια βλάστηση έως την παραλιακή ζώνη, αφθονία υδάτινων πόρων) καθώς και η ύπαρξη 
πολλών αρχαιολογικών και πολιτιστικών μνημείων αλλά και του παραδοσιακού οικισμού της 
Χώρας αποτελούν παράγοντες που καθιστούν τη Σαμοθράκη περιοχή με ποικιλία τοπίων. 
Είναι χαρακτηριστικό πως στο αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/2018) η Ζώνη Σαμοθράκης που περιλαμβάνει το 
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σύνολο του Δήμου κατηγοριοποιείται ως Τοπίο Διεθνούς αξίας. Για τη διαφύλαξή του 
προωθείται από το Περιφερειακό Πλαίσιο η δημιουργία διακριτής ταυτότητας μέσω του 
εναλλακτικού και ναυτικού τουρισμού, της οργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων, της ανάδειξης της 
αγροτικής ενδοχώρας, του αγροτικού τοπίου και των αγροτικών οικισμών, η χρηστή διαχείριση 
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με έλεγχο της ανάπτυξης τουριστικών 
εγκαταστάσεων και η σύνδεση με το «Τόξο υγροβιότοπων και αρχαιολογικών χώρων» της 
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Πέραν της συνολικής αξίας του νησιού ως τοπίου Διεθνούς Σημασίας 
δημιουργούνται εντός του Δήμου επιμέρους ζώνες τοπίου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 Ζώνες ορεινού τοπίου που περιλαμβάνουν τις εκτεταμένες ορεινές εκτάσεις με δάση, 

βοσκοτόπους, χαράδρες κλπ. 
 Ζώνες παράκτιου τοπίου που περιλαμβάνουν είτε παράκτιες ζώνες με φυσική βλάστηση, 

εκβολές ρεμάτων, μικρούς υγροτόπους κλπ. είτε τις απόκρημνες ακτές στο νότιο τμήμα 
του Δήμου. 

 Ζώνες αγροτικού τοπίου, που περιλαμβάνουν το δυτικό τμήμα του Δήμου όπου 
αναπτύσσεται η γεωργική δραστηριότητα σε συνδυασμό με διάσπαρτες χρήσεις του 
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, αλλά και το νοτιοδυτικό τμήμα όπου κυριαρχούν οι 
καλλιέργειες ελαιοδέντρων και οι αγροτικοί οικισμοί της περιοχής. 

 Ζώνη ορεινού/αστικού τοπίου που περιλαμβάνει τον ορεινό παραδοσιακό οικισμό της 
Χώρας. 

 Ζώνη αρχαιολογικού τοπίου, που περιλαμβάνει την περιοχή της Παλαιόπολης με τον 
εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο του Ιερού των Μεγάλων Θεών και της αρχαίας 
Σαμοθράκης. 

 
Οι ζώνες αυτές τοπίου, με την ποικιλία και την ομαλή ανάμειξη φυσικών 

χαρακτηριστικών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν, μπορούν να 
αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την προώθηση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης του 
Δήμου. 
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ΣΤ.2. Φυσικό Περιβάλλον 
 
ΣΤ.2.1. Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά  
 
Η Σαμοθράκη βρίσκεται στο Β.Α. άκρο του Αιγαίου Πελάγους και υπάγεται διοικητικά στο νομό 
Έβρου. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του νησιού είναι: βόρειο πλάτος 40° 24΄ έως 40° 31΄ 
και ανατολικό μήκος 25° 25΄ έως 25° 43΄. Έχει έκταση 178 km2 και σχήμα ελλειψοειδές. Η 
μεγαλύτερη διάσταση μήκους 20 km έχει διεύθυνση ΔΒΔ-ΑΝΑ και η μικρότερη μήκους 12 km 
έχει διεύθυνση Β-Ν. Το συνολικό μήκος των ακτών είναι 58,3 km. 
Κύριο μορφολογικό χαρακτηριστικό του νησιού είναι ο ορεινός όγκος του όρους Σάος ή 
Φεγγάρι που αναπτύσσεται κεντρικά και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού, με 
την υψηλότερη κορυφή του σε υψόμετρο 1611 m. Άλλες ψηλές κορυφές είναι: Αγ. Γεώργιος 
(1553 m), Λουλούδι (1475 m), Αϊ Λιας (1406 m) κ.ά.  
Το όρος Σάος δομείται από οφειόλιθους στους οποίους έχει διεισδύσει ο γρανίτης 
προκαλώντας την αναθόλωσή τους (βλ. γεωλογικό χάρτη ΙΓΜΕ). Στα βόρεια και ανατολικά ο 
ορεινός όγκος περιβάλλεται από παράκτιες ζώνες που αποτελούνται από ιζηματογενή υλικά 
(αλλουβιανά ριπίδια και τεταρτογενείς αποθέσεις) με μικρές έως μηδενικές κλίσεις. Το πλάτος 
των ζωνών φθάνει τοπικά τα 2 km. Πίσω από τις ζώνες αυτές οι πλαγιές του όρους είναι 
απότομες. Στα νότια ο ορεινός όγκος έρχεται σε επαφή απ’ ευθείας με τη θάλασσα. Στα δυτικά 
και στο τμήμα Καμαριώτισσα - Ξηροπόταμος αναπτύσσονται μικρές πεδινές καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις με χαμηλό ανάγλυφο ενώ ΝΑ του Ξηροποτάμου και μέχρι την παραλία Παχιά Άμμος 
η περιοχή είναι λοφώδης με έντονες κλίσεις. 
Τα παράλια δεν παρουσιάζουν κόλπους εκτός από τον όρμο της Καμαριώτισσας στα ΒΔ του 
νησιού. Δυτικά του όρμου, στη θέση Ακρωτήρι, υπάρχει ένας βραχίονας (spit) ο οποίος έχει 
σχηματιστεί από τη μεταφορά παράκτιων υλικών εξαιτίας των κυμάτων με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ 
από το 4700 π.Χ. μέχρι σήμερα (Αλμπανάκης κ.ά., 2005). 
Διάβρωση της παραλιακής ζώνης εξαιτίας των κυμάτων παρατηρείται τοπικά στους 
ιζηματογενείς σχηματισμούς της βόρειας ακτής και συγκεκριμένα α) στην τοποθεσία Αμπέλια, 
ΒΑ της Καμαριώτισσας, όπου έχει κτιστεί τοίχος αντιστήριξης για την προστασία του δρόμου 
και β) στην ΒΑ πλευρά του νησιού μεταξύ Κορυφής και Ακρωτήριο Κήπος.  
Το υδρογραφικό δίκτυο του νησιού παρουσιάζει κυρίως ακτινωτή μορφή. Αυτό οφείλεται στη 
διείσδυση του γρανίτη που ανύψωσε και αναθόλωσε τους υπερκείμενους οφειόλιθους. Η 
αρχική ανύψωση του όρους Σάος τοποθετείται στο Μειόκαινο πριν 18 εκατομμύρια χρόνια 
(Christofides et al, 2000).  
Από τη μορφή του υδρογραφικού δικτύου και από τη μορφολογία των κοιλάδων και των 
κοιτών των κλάδων αυτού διακρίνονται 2 γενικές αναπτύξεις χειμάρρων. Η πρώτη γενιά 
(παλαιότερη) περιλαμβάνει χείμαρρους εξαιρετικά επιμήκεις που διαβρώνουν κατά βάθος τα 
σκληρά πετρώματα και αναπτύσσονται μέχρι τα υψηλότερα τμήματα του όρους Σάος. Οι 
κοιλάδες των χειμάρρων αυτών είναι διευρυμένες. Στο ρέμα Ξηροποτάμου εμφανίζονται 5 
αναβαθμίδες που υποδεικνύουν διαδοχικά επεισόδια ανύψωσης της Σαμοθράκης. Η 
υψομετρική διαφορά της ανώτερης (παλαιότερης) αναβαθμίδας με το σημερινό βασικό 
επίπεδο της κοίτης του ρέματος είναι 125 m περίπου και ο αρχικός χρόνος σχηματισμού της 
θεωρείται το Ανώτερο Πλειστόκαινο. 
Η δεύτερη γενιά χειμάρρων (νεότερη) περιλαμβάνει αυτούς που αναπτύσσονται σε τμήματα 
του νησιού με χαμηλότερο υψόμετρο, τόσο σε σκληρά πετρώματα του Σάου, όσο και στους 
ιζηματογενείς σχηματισμούς . Οι μορφές των κοιλάδων αυτών έχουν σχήμα V. 
Η ανάλυση του μορφολογικού ανάγλυφου σχετικά με τον ποσοτικό προσδιορισμό του 
σχήματος του ανάγλυφου δίνεται στους παρακάτω πίνακες (Βουβαλίδης κ.ά., 2005).  
 

Πίνακας ΣΤ.2.1: Κατανομή των υψομέτρων του μορφολογικού ανάγλυφου  
Υψόμετρα Τύπος ανάγλυφου Έκταση % 

< 150 Πεδινό 36,3 
150 - 600 Λοφώδες 30 
600 - 900 Ημιορεινό 16,1 

> 900 Ορεινό 17,6 
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Πίνακας ΣΤ2.1.1: Κατανομή κλίσεων μορφολογικού ανάγλυφου  

Κλίσεις σε μοίρες Έκταση % 
0° - 2° 3,5% 
2° - 5° 7,7% 
5° - 15° 21,9% 

15° - 35° 50,5% 
35° - 55° 16% 

> 55 0,4% 
 
Με βάση την κατανομή των κλίσεων του ανάγλυφου του νησιού προκύπτει ότι το μεγαλύτερο 
τμήμα του νησιού, σε ποσοστό 50,5% έχει κλίσεις από 15° έως 30°. Τέτοιες τιμές κλίσεων 
χαρακτηρίζουν το επιφανειακό ανάγλυφο «απότομο έως εξαιρετικά απότομο» (Demek, 1969) 
με αποτέλεσμα οι διεργασίες απογύμνωσης του εδάφους να είναι έντονες και η διάβρωση των 
πετρωμάτων να είναι αυλακωτή - γραμμική κατά βάθος.  
 
ΣΤ.2.2. Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  
 
Στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου σήμερα επικρατεί ο επονομαζόμενος μεσογειακός τύπος 
κλίματος που χαρακτηρίζεται από βροχοπτώσεις κατά τη ψυχρή περίοδο του έτους και από 
ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες την θερμή περίοδο του έτους.  
Το μεσογειακό κλίμα αν και σε γενικές γραμμές παρουσιάζει χαρακτηριστική ομοιομορφία, εν 
τούτοις εμφανίζει σημαντικές διαφορές ανάλογα με την γεωγραφική θέση κάθε περιοχής, την 
γεωμορφολογία της και άλλα αίτια μικρότερης σημασίας.  
Η Σαμοθράκη, ως τμήμα της μεσογειακής λεκάνης, κλιματολογικά ανήκει στον μεσογειακό 
τύπο κλίματος, λόγω όμως της γεωμορφολογίας (Ορεινός όγκος Σάος) και της θάλασσας που 
την περιβάλει, διακρίνεται σε δύο βιοκλιματικούς ορόφους. Το ορεινό τμήμα του νησιού 
κατατάσσεται με βάση τον Ξηρογραφικό Δείκτη του Gaussen στο ήπιο μεσο – μεσογειακό 
βιοκλίμα (40 < αριθμός ξηρών ημερών < 75) και το υπόλοιπο νησί στο έντονο μεσο – 
μεσογειακό βιοκλίμα (75 < αριθμός ξηρών ημερών < 100). 
Επίσης, υπάρχουν διαφορές κλίματος ανάμεσα στο βόρειο τμήμα και νότιο τμήμα του νησιού. 
Το βόρειο πλήττεται περισσότερο από τους ΒΑ και βόρειους ανέμους και δέχεται 
περισσότερες βροχοπτώσεις. Οι θερμοκρασίες στο νότιο τμήμα είναι μεγαλύτερες, γεγονός 
που διαφοροποιεί τις καλλιέργειες. Για παράδειγμα, η ελιά απαντάται μόνο στο νότιο τμήμα 
ενώ η καρυδιά και άλλα οπωροφόρα δέντρα υπάρχουν κυρίως στο βόρειο τμήμα. 
Στη συνέχεια παρατίθενται κλιματολογικά στοιχεία που αφορούν μηνιαία ελάχιστη, μέγιστη και 
μεση θερμοκρασία, υετό, ανέμους όπως καταγράφηκαν στον μετεωρολογικό σταθμό 
Σαμοθράκης (υψόμετρο 90 μέτρα) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για το έτος 2020. 
 
Θερμοκρασία 
 ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΗ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΜΕΣΗ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΜΕΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6,0 10,8 8,4 
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 7,5 13,1 10,3 
3 ΜΑΡΤΙΟΣ 9,6 15,1 12,1 
4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 10,3 17,3 13,5 
5 ΜΑΙΟΣ 15,5 23,5 19,1 
6 ΙΟΥΝΙΟΣ 19,8 27,6 23,3 
7 ΙΟΥΛΙΟΣ 23,5 31,8 27,3 
8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 23,3 31,5 27,1 
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 21,7 28,5 24,9 
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 17,0 23,4 19,9 
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 11,4 16,6 13,7 
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 10,1 14,9 12,2 

Πηγή: Μετεωρολογικός Σταθμός Σαμοθράκης Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
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Βροχόπτωση (Υετός) 
 

 ΜΗΝΑΣ ΥΕΤΟΣ  (mm) ΜΕΡΕΣ  
ΥΕΤΟΥ 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 33,4 10 
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 58,4 15 
3 ΜΑΡΤΙΟΣ 28,6 15 
4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ                  289,0 16 
5 ΜΑΙΟΣ 37,2 13 
6 ΙΟΥΝΙΟΣ 25,0 14 
7 ΙΟΥΛΙΟΣ   2,2   3 
8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 17,4   3 
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   4,6   4 
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ                  102,6 19 
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ    8,2   8 
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 115,0 20 

        Πηγή: Μετεωρολογικός Σταθμός Σαμοθράκης Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
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 ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗ 
(ΧΛΜ/ΩΡΑ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
(ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ) 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 14,8 ΒΒΑ 
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 16,3 ΝΝΑ 
3 ΜΑΡΤΙΟΣ 14,6 ΝΝΑ 
4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 15,8 ΒΑ 
5 ΜΑΙΟΣ   9,9 ΝΝΑ 
6 ΙΟΥΝΙΟΣ   9,8 ΝΝΑ 
7 ΙΟΥΛΙΟΣ 10,1 Β 
8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ   9,3 ΒΒΑ 
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 13,7 ΒΒΑ 
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 10,7 ΑΒΑ 
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 14,4 ΒΒΑ 
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14,6 ΝΝΑ 

        Πηγή: Μετεωρολογικός Σταθμός Σαμοθράκης Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
 
ΣΤ.2.2.1. Ατμόσφαιρα 
Δεν εντοπίζονται δραστηριότητες στην περιοχή μελέτης με σημαντικές εκπομπές αερίων 
ρύπων καθώς η περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη βιομηχανικά – βιοτεχνικά. Ως εκ 
τούτου δεν εντοπίζονται  αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και το κλίμα της περιοχής. 
Μπορεί να αναφερθεί ότι το επίπεδο της ατμόσφαιρας στην περιοχή μελέτης κρίνεται σε πολύ 
καλά επίπεδα και ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα υψόμετρα η παρουσία του ορεινού όγκου του Σάου 
προσφέρει άριστο ατμοσφαιρικό περιβάλλον. 
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου που αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα με συνέπεια την 
υπερθέρμανση του πλανήτη πλήττει και την υπό μελέτη περιοχή. 
 
ΣΤ.2.2.2. Ηλιοφάνεια 
Η ηλιοφάνεια στην περιοχή μελέτης είναι από τις χαμηλότερες στον ελληνικό χώρο. Στη 
συνέχεια παρατίθενται χάρτες μέσης ετήσιας ηλιοφάνειας για τον ελληνικό και ευρωπαϊκό 
χώρο. 

 
                                  Χάρτης ΣΤ2.2.2:Χάρτης μέσης ετήσιας ηλιοφάνειας ελληνικής επικράτειας 
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ΣΤ.2.3. Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά  
 
Η Σαμοθράκη ανήκει στην Περιροδοπική Ζώνη , με σημαντική εμφάνιση Οφιολίθων ,ενώ 
στην  ευρύτερη περιοχή μελέτης εμφανίζονται η  Μάζα της Ροδόπης και η Σερβομακεδονική 
Μάζα. 
 

 
 
ΣΤ.2.3.1. Γεωλογία περιοχής μελέτης 
 
Η Σαμοθράκη βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Αιγαίου Πελάγους και σύμφωνα με 
τον Kauffman et al. (1976) γεωτεκτονικά ανήκει στην Περιροδοπική ζώνη. 
Τα πετρώματα του νησιού διακρίνονται σε πέντε ενότητες (Σχήμα 3.1) οι οποίες περιγράφονται 
παρακάτω εν συντομία από την παλαιότερη προς τη νεότερη (Δάβη 1963α,  Τσικούρας 1992). 
 
α) Ενότητα υποβάθρου. Αποτελείται από ασθενώς μεταμορφωμένα πετρώματα. Σύμφωνα με 
τον Kauffman et al. (1976) οι φυλλίτες και οι “κερατόλιθοι” που αποτελούν αυτό που 
ονομάστηκε ενότητα υποβάθρου μπορεί να θεωρηθεί ότι ισοδυναμούν με την ενότητα Άσπρης 
Βρύσης-Χορτιάτη ,παρόλο που φαίνεται να είναι κάπως παλιότεροι από την ενότητα αυτή. 
Νεότερες μελέτες του Τσικούρα (1992) υποστηρίζουν ότι τα πετρώματα αυτά έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά τόσο με την παραπάνω ενότητα όσο και με την ενότητα Μάκρης που βρίσκεται 
στο ανατολικό άκρο της Περιροδοπικής ζώνης. 
Πιο συγκεκριμένα, βρίσκονται μετακροκαλοπαγή με σχιστολιθικές, χαλαζιακές και ανθρακικές 
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κροκάλες, και αργιλικοί σχιστόλιθοι. Ως παρεμβαλλόμενοι ορίζοντες βρέθηκαν κρυσταλλικοί 
ασβεστόλιθοι και σιπολινομάρμαρα, όπως επίσης και κόκκινοι αιματιτικοί σχιστόλιθοι, 
μετακερατόλιθοι, χαλαζίτες, ελαιοπράσινα μεταπυροκλαστικά πετρώματα, διμαρμαρυγιακοί 
γνεύσιοι και μεταηφαιστειακά πετρώματα (Δάβη 1963α). Απολιθώματα που βρέθηκαν, δίνουν 
σ’ αυτή τη σειρά Ανωιουρασική - Κατωκρητιδική ηλικία (Heimann 1967). 
 
β) Οφιολιθική ενότητα. Συνίσταται, από κάτω προς τα πάνω, από σωρειτικά και μη σωρειτικά 
γαββρικά πετρώματα, διορίτες, διαβάσες και βασάλτες, που διαπερνώνται αρκετά συχνά από 
δολεριτικές φλέβες. Η επαφή των οφιολίθων με το υπόβαθρο βρέθηκε να είναι εν μέρει 
“διεισδυτική”, κάτι που συνηγορεί στην αυτόχθονη ή παραυτόχθονη φύση τους. Η σειρά έχει 
υποστεί μεταμορφικές και κατακλαστικές διεργασίες ποικίλου βαθμού, που γενικά αυξάνουν 
από δυτικά προς τα ανατολικά (Τσικούρας 1992). Ραδιοχρονολογήσεις με τη μέθοδο Κ-Ar στις 
διοριτικές φλέβες, δίνουν ηλικία 155±7 και 154±7 εκ. έτη (Tsikouras et al. 1990). 
 
γ) Κλαστικές σειρές. Η όλη οφιολιθική ακολουθία καλύπτεται ασύμφωνα από Μέσω-Άνω 
Ηωκαινικά ιζηματογενή πετρώματα, στην πλειοψηφία των οποίων συμμετέχουν ψαμμίτες και 
αργιλικοί σχιστόλιθοι με σπανιότερες παρεμβολές ανδεσιτικών τόφφων. 
 
δ) Καινοζωικά μαγματικά πετρώματα. Στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νησιού, μέσα στα 
οφιολιθικά πετρώματα, διείσδυσε κατά το Μειόκαινο ένας πλουτωνικός όγκος, γνωστός με το 
όνομα “γρανίτης της Σαμοθράκης”, προκαλώντας θερμική μεταμόρφωση εξ’ επαφής στα 
γειτονικά του πετρώματα (κυρίως στο μεταμορφωμένο υπόβαθρο και τους οφιολίθους). 
Πρόκειται για ένα γρανίτη ο οποίος μεταβαίνει τοπικά σε χαλαζιακό μονζονίτη. 
Στην ίδια ομάδα κατατάσσονται και ηφαιστειακά πετρώματα που εμφανίζονται, περιφερειακά 
του γρανίτη, μέσα στις προαναφερθείσες ενότητες. Η σύσταση των ηφαιστειακών αυτών 
πετρωμάτων κυμαίνεται από βασαλτική έως ρυολιθική.  
 
ε) Νεογενείς και τεταρτογενείς ιζηματογενείς σχηματισμοί. Πρόκειται για εμφανίσεις 
πετρωμάτων ιζηματογενούς προέλευσης με νεογενή ηλικία, που απαντώνται κυρίως στα 
δυτικά του νησιού και συνίστανται από κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, ασβεστολίθους και μάργες, 
εμφανίζοντας πλευρικές μεταβάσεις μεταξύ τους και με ορατό συνολικό πάχος που ανέρχεται 
έως 150 m. 
Οι Τεταρτογενείς αποθέσεις αποθέσεις, καταλαμβάνουν τα περιφερειακά τμήματα της 
Σαμοθράκης και. συνίστανται από κλαστικά, ποικίλου μεγέθους υλικά, προερχόμενα από την 
αποκομιδή των κεντρικών ορεινών όγκων. Αποτέλεσμα αυτού είναι το γεγονός της κυριαρχίας 
οφιολιθικών ή  γρανιτικών προϊόντων, ανάλογα με την περιοχή εμφάνισης τους. Συνήθως 
συνιστούν αλλουβιακά ριπίδια και κορήματα ή κώνους κορημάτων και είναι Ολοκαινικής  
ηλικίας. Επίσης στην ανατολική Σαμοθράκη, εκτείνεται ένας σχηματισμός που περιέχει υλικά, 
μερικά συμπαγοποιημένα, με αρκετά καλή διαβάθμιση, που παρουσιάζουν ψευδοστρώση  και 
σχηματίζουν κυκλικές εναλλαγές κροκαλοπαγών, ψαμμιτών και. αργίλων. Η ηλικία του είναι, 
πιθανότατα Πλειστοκαινική το δε μέγιστο ορατό πάχος του ανέρχεται σε 70m. 
 

ΣΤ.2.3.2  ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
Η σύγκρουση μεταξύ των πλακών Αραβίας και Ευρασίας έχει ως αποτέλεσμα η Ανατολία να 
απομακρύνεται από την Ανατολική Τουρκία με κατεύθυνση προς ταδυτικά, στη περιοχή του 
Αιγαίου (χάρτης 2.9.) Η πλάκα του Αιγαίου αναγκάζεται να μετακινηθεί προς την βυθιζόμενη 
κατά μήκος του Ελληνικού Τόξου, Αφρικανική πλάκα (McKenzie 1972, Dewey and Sengor 
1989). H περιοχή αυτή δεσπόζεται από εφελκυστικό πεδίο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 
πλάκα του Αιγαίου δεν περιστρέφεται όπως η Ανατολία, αλλά πραγματοποιεί γρήγορη 
γραμμική κίνηση προς τα νοτιοανατολικά με μέση ταχύτητα 3.5 cm/yr σε σχέση με την 
Ευρώπη. Έτσι, η λιθόσφαιρα του Αιγαίου απομακρύνεται από την Ανατολία προς την Ελληνική 
τάφρο με συνέπεια να μη δημιουργείται συμπιεστικό πεδίο μεταξύ της Ανατολίας και του 
Αιγαίου αλλά μία μεταβατική ζώνη κοντά στο δυτικό «όριο» της Ανατολίας. 
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Η απεικόνιση των κύριων ζωνών  που αποτελούν τα όρια των ενεργών τεκτονικών δομών στο 
Αιγαίο και τις γύρω περιοχές φαίνονται στον χάρτη 2.9 (Papazachos et al., 1998, 
τροποποιημένο). Τα μεγάλα βέλη  δείχνουν τις σχετικές κινήσεις των πλακών σε σχέση  με την  
Ευρασία. Με ανοιχτό κόκκινο χρώμα δίνονται οι δομές οι οποίες είναι ενεργές  τα τελευταία τα 
τελευταία 15 Myr (Armijo et al., 2003; Flerit et al., 2003). 
Η τάφρος του Β.Αιγαίου με κατεύθυνση ΝΔ-ΒΑ ,είναι το βόρειο σκέλος του ρήγματος της 
βόρειας Ανατολίας  και διέρχεται παράλληλα στο νότιο τμήμα της Σαμοθράκης με κατεύθυνση 
τον κόλπο του Σάρου. 

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤ.2.3.2 :Απεικόνιση των κύριων ζωνών  που αποτελούν τα όρια των ενεργών τεκτονικών 
δομών στο Αιγαίο  και οι κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών που επηρεάζουν την ενεργό τεκτονική στο 
Αιγαίο και τις γύρωπεριοχές (Papazachos et al., 1998, τροποποιημένο Παραδεισοπούλου 2009). 
 
 
ΣΤ.2.3.3  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
 
Οι κυριότερες νεοτεκτονικές δομές της Σαμοθράκης είναι το ρήγμα της Βόρειας ακτής 
του νησιού και η υποθαλάσσια ρηξιγενής ζώνη της Τάφρου του Βορείου Αιγαίου, που 
οριοθετεί τις απόκρημνες νοτιοανατολικές ακτές της.  
 
 
ΣΤ.2.3.3.1 ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
 
Το ρήγμα της Βόρειας Σαμοθράκης είναι ένα ενεργό ρήγμα,κανονικό-πλαγιοκανονικό ,με 
διεύθυνση Α-Δ έως ΔΒΔ-ΑΝΑ, στους πρόποδες του Σάος , κλίση προς Βορρά,το οποίο 
συνδέεται  με το γεωθερμικό πεδίο και πιθανόν δραστηριοποιήθηκε το 1896 με τον 
σεισμό που έπληξε το νησί. (χάρτης ΣΤ.2.3.3.1.) 
Με γεωμετρικά και γεωμορφολογικά κριτήρια, το συνολικό μήκος του,των 14 km,μπορεί 
να διακριθεί σε τρία κύρια τμήματα(segments): 

 Το  δυτικό τμήμα Καρυωτών μήκους 5,5 - 6 km,με πιθανή προέκταση 
υποθαλάσσια προς δυσμάς. 

  το κεντρικό τμήμα Θερμών μήκους 4 km, και  
 το ανατολικό τμήμα Αγίας Παρασκευής μήκους 4 - 5 km, το οποίο εκτείνεται εν 

μέρει υποθαλάσσια προς τα ανατολικά.  
Το τμήμα Καρυωτών και το τμήμα Θερμών διαχωρίζονται απόένα ύψωμα έντονα 
τεκτονισμένων οφιολιθικών πετρωμάτων του υποβάθρου. Το ύψωμα αυτό ερμηνεύεται 
ως γεωμετρικό φράγμα (geometric barrier) μεταξύ των δυο τμημάτων. 
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ΧΑΡΤΗΣ ΣΤ.2.3.3.1.: Το ρήγμα της Βορείου Σαμοθράκης με τα επιμέρους τμήματα (segments) στα 
οποία διαχωρίζεται .Με διακεκομμένη γραμμή τα κύρια ρέματα. Ισοϋψείςανά 20m.Πηγή: GreDaSS_2.0: 
Seismogenic Source GRIS288 - North Samothraki Fault ,PictureGRIS288F02 
 
Αμέσως ανατολικά της κοιλάδας του ρέματος Φονιά, το ρήγμα μεταβάλλει τη διεύθυνση 
του από ΔΒΔ-ΑΝΑ / ΒΔ-ΝΑ σε ΔΒΔ-ΑΝΑ / Δ-Α, με το σημείο αυτό να αποτελεί το όριο 
των τμημάτων Θερμών και Αγίας Παρασκευής. Το τμήμα της Αγίας Παρασκευής 
συνεχίζει ανατολικά στο πεδινό τμήμα της βορειοανατολικής ακτής, ανυψώνοντας 
Τριτογενή πυροκλαστικά στρώματα και λάβες, με το ανατολικό του άκρο να τοποθετείται 
υποθαλάσσια. Πιθανότατα, οι ενεργοί κλάδοι των τμημάτων να έχουν μετατοπιστεί 
βορειότερα, προς την ακτή, καθώς το πεδινό λοφώδες τμήμα με τα ριπίδια και τα 
Τεταρτογενή ιζήματα εμφανίζεται ανυψωμένο με έντονη διάβρωση σε πολλά ρέματα. Η 
διάβρωση αυτή φαίνεται από τις υψηλές τιμές κλίσεων κατά μήκος των ρεμάτων . 
Κατά μήκος του ρήγματος εντοπίζονται χαρακτηριστικά μορφοτεκτονικά στοιχεία, που 
χαρακτηρίζουν ένα ενεργό κανονικό ρήγμα , όπως :τριγωνικές επιφάνειες, κάμψεις 
ρεμάτων, απότομα μορφολογικά πρανή, αλλουβιακά ριπίδια κατά μήκος του ρηξιγενούς 
πρανούς κ.α. Οι τριγωνικές επιφάνειες (triangular facets) παρουσιάζουν τυπική 
εμφάνιση στο κεντρικό τμήμα του ρήγματος (Θέρμα-Φονιάς), όπου μπορούν να 
διακριθούν τρεις τουλάχιστον διαφορετικές γενιές, με τις νεότερες να εμφανίζουν ύψος 
40 - 80 m και μέση κλίση 25-30° .  
Στο ανατολικό τμήμα του νησιού, μεταξύ του κανονικού ρήγματος της Βορείου 
Σαμοθράκης και της υποθαλάσσιας ρηξιγενούς ζώνης της Τάφρου του Β. Αιγαίου, 
αναπτύσσονται μια σειρά μικρότερων παράλληλων-υποπαράλληλων πλαγιοκανονικών 
ρηγμάτων με αριστερόστροφη συνιστώσα, με διεύθυνσηΔΒΔ-ΑΝΑέως ΒΔ-ΝΑ. 
Τα ρήγματα αυτά επηρεάζουν πρόσφατες Τεταρτογενείς αποθέσεις και παρουσιάζουν 
τυπικές μικροδομές λουλουδιών (flower structures), πλαγιοανάστροφα και 
ψευδοανάστροφα ρήγματα κ.ά. Η ζώνη αυτή αποτελεί ουσιαστικά το ανερχόμενο τμήμα 
του ρήγματος της Βορείου Σαμοθράκης, η οποία εμφανίζεται να ανυψώνεται. 
Χαρακτηριστική είναι η ανάπτυξη του υδρογραφικού δικτύου στο τμήμα αυτό. Τα ρέματα 
που κατέρχονται από το Όρος Σάος με διεύθυνση Β-ΒΑ επηρεάζονται από την ανύψωση 
λόγω της βορειότερης ενεργής ζώνης, με αποτέλεσμα να κάμπτονται προς ανατολικά και 
να ακολουθούν τις διευθύνσεις των παράλληλων-υποπαράλληλων πλαγιοκανονικών 
ρηγμάτων, ΔΒΔ-ΑΝΑ έως ΒΔ-ΝΑ . 
 
 
ΣΤ.2.3.3.2 Η ΤΑΦΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
 
Η ρηξιγενής ζώνη του νοτίου νοτιοανατολικού τμήματος του νησιού συνδέεται άμεσα με 
την Τάφρο του Βορείου Αιγαίου. Οι νοτιοανατολικές ακτές της Σαμοθράκης, από τους 
Κήπους έως την Παχιά Άμμο, παρουσιάζουν έντονο απόκρημνο ανάγλυφο ύψους 800-
100 m, σε συνδυασμό με την απότομη μορφολογία του πυθμένα, ο οποίος φθάνει τα -
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500 m. Οι απότομες αυτές ακτές αποτελούν το ρηξιγενές πρανές της υποθαλάσσιας 
ρηξιγενούς ζώνης, η οποία είναι τμήμα της Τάφρου του Βορείου Αιγαίου και δυτική 
προέκταση της ρηξιγενούς ζώνης του Κόλπου του Σάρου.  
Κατά μήκος της ακτής παρατηρούνται χαρακτηριστικές τριγωνικές επιφάνειες τριών  
τουλάχιστον γενεών (triangularfacets),ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κοιλάδα 
του ρέματος Γιάλι. Η κοιλάδα αυτή αναπτύσσεται στα γρανιτικά πετρώματα, με 
δενδριτική μορφή του υδρογραφικού δικτύου σε υψόμετρο 600 - 800 m (Βουβαλίδης κ.α. 
2005), και μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια επικρεμάμενη υπολειμματική κοιλάδα η 
οποία δείχνει μια έντονη πρόσφατη ανύψωση κατά μήκος της υποθαλάσσιας ρηξιγενούς 
ζώνης. Σημαντικό μορφοτεκτονικό δείκτη των ενεργών ρηγμάτων αποτελεί η δαντέλωση 
στους πρόποδες των βουνών (mountain-front sinuosity) (Keller & Pinter 2002). Η 
δαντέλωση (Smf) υπολογίζεται από τη σχέση Smf = Lmf / Ls, όπου Lmf το μήκος του 
μετώπου κατά μήκος του ρήγματος (συνήθως χρησιμοποιείται μια από τις ισοϋψείς του 
τοπογραφικού χάρτη) και Ls το μήκος μιας ευθείας γραμμής κατά μήκος του μετώπου. 
Τιμές του δείκτη Smf κοντά στην μονάδα (1) δείχνουν έντονη δραστηριότητα 
τουρήγματος και το χαρακτηρίζουν ως πιο ενεργό από ρήγματα με μεγαλύτερο δείκτη. 
Για το ρήγμα της Βορείου Σαμοθράκης , ο δείκτης δαντέλωσης δίνει αρκετά χαμηλές 
τιμές, κοντά στη μονάδα. 
 
ΣΤ.2.3.1.1.  Σεισμικότητα 
 
Με τον όρο σεισμική επικινδυνότητα  ενός τόπου εννοούμε την αναμενόμενη στον τόπο αυτό 
τιμή της σεισμικής έντασης, Υ, (μακροσεισμική ένταση, μέγιστη εδαφική επιτάχυνση, ταχύτητα, 
μετάθεση, ή τις φασματικές τους τιμές) σε καθορισμένο χρονικό διάστημα με ορισμένη 
πιθανότητα υπέρβασης της τιμής αυτής. Η ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη έργου 
χαρακτηρίζεται από χαμηλή σεισμικότητα και σύμφωνα με το χάρτη ζωνών σεισμική 
επικινδυνότητας που περιέχεται στο Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό ( ΝΕΑΚ 2000 ) η περιοχή 
εντάσσεται στη ζώνη ΙΙ 

Ο χάρτης αυτός  χωρίζει την Ελλάδα σε τέσσερις ζώνες με τιμές του σεισμικού συντελεστή 
0.12g,  0.16g, 0.24g και 0.36g αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν σε πιθανότητα 
υπέρβασης 10% για χρονική διάρκεια 50 ετών. Ο χάρτης αυτός προέκυψε από μία 
τροποποίηση του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ, ΦΕΚ/613/12.10.92) το 
1995 για την ένταξη της περιοχής Κοζάνης-Γρεβενών στη ζώνη ΙΙ. 
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ΧΑΡΤΗΣ ΣΤ.2.3.1.1. : Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας 

 
 
ΣΤ.2.4. Ύδατα 
 
Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στο Υδατικό Θράκης (EL12) το οποίο ανήκει  γεωγραφικά στην 
Θράκη και περιλαμβάνει τα νησιά της Θάσου και της Σαμοθράκης. Η συνολική έκταση του 
Διαμερίσματος είναι 11.240 km2 χωρίς να περιλαμβάνονται στην έκταση αυτή τα παράκτια 
Υδατικά Συστήματα τα η έκταση των οποίων ανέρχεται σε 731 km2.  
 
Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (EL12) 
Λεκάνη Απορροής (ΛΑΠ)                                     Κωδικός           Έκταση (Km2) 
Νέστου                                                                     EL1207                  2.975,50 
Ρεμ. Ξάνθης - Ξηρορέματος                                    EL1208                  1.662,60 
Ρεμ. Κομοτηνής – Λουτρού Έβρου                         EL1209                   1.958,30 
Έβρου                                                                      EL1210                  4.080,80 
Θάσου - Σαμοθράκης                                              EL1242                     562,80 
 
 
ΛΑΠ Θάσου - Σαμοθράκης (EL1242) 
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Η ΛΑΠ EL1242 περιλαμβάνει τις μικρές υπολεκάνες των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης. 
 
Επιφανειακοί Υδατικοί Πόροι 
 
Η Σαμοθράκη λόγω της γεωμορφολογικής διαμόρφωσης παρουσιάζει ιδιαίτερο πλούτο 
επιφανειακών υδάτων που περιλαμβάνει το υδρογραφικό δίκτυο που διαμορφώνεται κυρίως 
στις πλαγιές του όρους Σάος. Πλήθος πηγών, οι οποίες, κατεβαίνοντας ακτινωτά από το 
βουνό, σχηματίζουν κλιμακωτά καταρράκτες και τις περίφημες «βάθρες». Η συνολική έκταση 
που καταλαμβάνουν τα επιφανειακά νερά ανέρχεται στο 2,8 % της συνολικής έκτασης του 
νησιού. 
Το μεγαλύτερο ποτάμιο υδατικό σύστημα του νησιου είναι το ρέμα Φονιάς, το οποίο σχηματίζει 
ενδιαφέροντες καταρράκτες με ψηλότερο το καταρράκτη Κλείδωση ύψους 35 μέτρων. Στις 
εκβολές του Φονιά σχηματίζεται ο υγρότοπος της Βδελολίμνης που στο μεγαλύτερο μέρος της 
καλύπτεται από δάσος σκλήθρου, μοναδικό στην Ελλάδα.  
Όμορφους καταρράκτες προσφέρουν ακόμη και τα ρυάκια του Ξηροποτάμου, του 
Καραγιαννάκη, ο Κρεμαστός, το Γυάλι, ο Άγκιστρος, της Πλατιάς και του Αράπη. 
Κατά μήκος της βόρειας ακτής αλλά και της νότιας σχηματίζονται πολλοί παράκτιοι εποχιακοί 
υγρότοποι, πολύτιμοι σταθμοί για την μετανάστευση πουλιών όπως οι πελαργοί Coconia 
ciconia, σταχτοτσικνιάδες Ardea cinerea, καλαμοκανάδες Himantopus himantopus, 
στρειδοφάγοι Haematopus ostralegus και πολλά άλλα είδη. Φημισμένες είναι οι βάθρες του 
ποταμού Τσιβδογιάννη, κοντά στα Θερμά 
 
Υδατικά συστήματα στην περιοχή του Δήμου 
 
Τα κύρια ποτάμια υδατικά συστήματα στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σαμοθράκης 
σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης ακολουθούν την παρακάτω τυπολογία σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Απόφαση 2013/480/ΕΚ και την MEG GIG: 
 

α/
α 

Όνομα Υ/Σ Κωδικός ΥΣ 
Κατη
γορία 

Μη-
κος 
(Km) 

Άμεση 
Λεκά-
νη 
Απορ-
ροής 
(Km2) 

Αθροιστι
κή 
Λεκάνη 
Απορρο
-ής 
(Km2) 

Μέση 
ετή-
σια 
Από-
ρροή 
(hm3) 

Τύ-
πος 
Υ/Σ 

ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου(ΕL0331) 

1  ΓΙΑΛΙ Ρ. EL1242R00100100186N ΦΥΣ 3,42 10,40   7,50 7,80 R-M1 

2 ΑΝΩΝΥΜΟ Ρ. EL1242R00100100187N ΦΥΣ 5,92   6,29   6,30 6,00 R-M1 

3 ΦΟΝΙΑΣ Ρ. EL1242R00100100188N ΦΥΣ 6,09 10,19 10,20 5,30 R-M1 

 
Παράκτια υδατικά συστήματα στον Δήμο σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων είναι: 

α/α Όνομα Υ/Σ Κωδικός ΥΣ 
Κατηγορία 
 

Έκταση 
(Km2) 

Μήκος 
Ακτο-
γραμμής 
(Km) 

 
Τύπος 
Υ/Σ 

ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου(ΕL0331) 

1  ΝΗΣΙΔΑ6 EL1242C0010N ΦΥΣ   11,57 12,50 3E 

2 ΑΚΤΕΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ EL1242C0011N ΦΥΣ 116,99 134,90 3E 

 

                                                           
6 Πρόκεται για την Νησίδα Ζουράφα 
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ΥΔΑΤΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΙΚΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 

 

  
 
Πηγή: Σχεδίο Διαχείρισης Υδάτων Θράκης 
 
Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι 
 
ΥΔΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1996 
Με την κατάταξη του 1996 οι υδρολιθολογικές ενότητες της Σαμοθράκης αποτυπώνονται στο 
παρακάτω  απόσπασμα χάρτη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διακρίνονται δύο είδη υδροφορίας: 
 
Α. ΣΤΟΥΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ σε δύο κατηγορίες  
 
1. Κοκκώδεις προσχωματικές αποθέσεις κυμαινομένης υδροπερατότητας  
Περιλαμβάνονται οι σύγχρονες προσχώσεις κοιλάδων, πεδιάδων και ακτών του Ολοκαίνου, οι 
λιμναίες, χερσαίες θαλάσσιες αποθέσεις του Πλειστοκαίνου και οι αδιαίρετοι χερσαίοι και 
θαλάσσιοι σχηματισμοί  του Τεταρτογενούς. Η υδροπερατότητά τους κυμαίνεται από πολύ 
μεγάλη έως πολύ μικρή ,ανάλογα με την λιθολογική τους σύσταση. 



    Περιφγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Περιβάλλοντος – Τ.Π.Σ. Δήμου Σαμοθράκης (Α΄ΦΑΣΗ) 
 

33 
 

 
2.Κοκκώδεις μη προχωματικές αποθέσεις μέτριας έως πολύ μικρής Υδατοπερατότητας 
Περιλαμβάνουν  πλειο-πλειστοκανικές αποθέσεις  και  τριτογενείς γεωλογικούς σχηματισμούς, 
που συνίστανται από εναλλαγές άμμων, μαργών, αργίλων, κροκαλοπαγών, μαργαϊκών 
ασβεστόλιθων και ψαμμιτών.  
Οι ανωτέρω σχηματισμοί εμφανίζουν  γενικά μέτρια έως μικρή υδροπερατότητα, ανάλογα με την 
συμμετοχή χονδρόκοκκου ή λεπτομερούς υλικού. Στις πλειοκαινικές και  νεογενείς  αποθέσεις 
αναπτύσσονται κυρίως επάλληλοι υπό πίεση υδροφορείς   
 
Β.ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
Είναι γενικά αδιαπέρατοι σχηματισμοί με μικρή έως πολύ μικρή υδροπερατότητα 
Περιλαμβάνουν: 
 Τους Ιουρασικούςφυλλίτες, μάργες και κερατόλιθους των ζωνών Αξιού και 

ΠεριροδοπικήςΤα μεταμορφωμένα πετρώματα των ζωνών  
 Ροδόπης, Σερβομακεδονικής Πελαγονικής και ενότητας Κυκλάδων, που αποτελούνται από 

γνεύσιους σχιστόλιθους, αμφιβολίτες και σιπολίνες 
Στους ανωτέρω αδιαπέρατους σχηματισμούς παρεμβάλονται τοπικά ασβεστόλιθοι και 
μάρμαρα, όπου συχνά αναπτύσσονται καρστικοί υδροφορείς 
Δεν υπάρχουν ενδείξεις καρστικής υδροφορίας. 
 
ΥΔΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2008 
 
Σύμφωνα και με την μελέτη αυτή στην περιοχή του Δήμου Σαμοθράκης εμφανίζονται δύο είδη 
υδροφοριών ,ενώ σε ένα μεγάλο τμήμα του νησιού δεν γίνεται ταξινόμηση της υδροφορίας και 
παρουσιάζεται ως «Λοιποί σχηματισμοί» .  
Ταξινομούνται δύο είδη υδροφορίας : 
 
1.ΣΤΟΥΣ ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ Ή ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ (ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑ) 
 Οι σχηματισμοί αυτοί  έχουν διάκενα (πόρους) και χαρακτηρίζονται  κατά κανόνα από έναν 
φρεάτιο επιφανειακό υδροφόρο ορίζοντα και έναν ή περισσότερους επάλληλους βαθύτερους, 
οι οποίοι βρίσκονται υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση. Η υπό πίεση υδροφορία οφείλεται στις 
υδρολιθολογικές εναλλαγές των υλικών των γεωλογικών στρωμάτων τόσο κατά την 
κατακόρυφο όσο και κατά την οριζόντια έννοια. Στους κοκκώδεις σχηματισμούς η υδροφορία 
των φρεατίων και υπό πίεση υδροφόρων οριζόντων θεωρείται ενιαία. Αναπτύσσονται κυρίως 
σε πλειο - τεταρτογενείς σχηματισμούς ,στα μολασσικά  ιζήματα του Τριτογενούς ,αργίλους , 
μάργες, ψαμμίτες, πηλίτες, κροκαλοπαγή . 
 
2. ΣΤΟΥΣ ΡΩΓΜΩΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ(ΡΩΓΜΩΔΗΣ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑ) 
Στους σχηματισμούς υπάρχουνδευτερογενείς ρωγμές και έγκοιλα, κυρίως λόγω έντονου 
τεκτονισμού των ηφαιστειακών, μεταμορφωμένων ή ημιμεταμορφωμένωνπετρωμάτων  του 
υποβάθρου (γρανίτες, γνεύσιοι, οφιόλιθοι, φυλλίτες, ηφαιστειοϊζηματογενή πετρώματα). 
Γειτνιάζουν κατά κανόνα με τριτογενή ιζήματα.Τα ηφαιστειακά , ημιμεταμορφωμένα και 
μεταμορφωμένα πετρώματα θεωρούνται γενικά υδατοστεγανά, στην περιοχή όμως της 
Σαμοθράκης , οι συνθήκες ισχυρού τεκτονισμού δημιούργησαν  δευτερογενές πορώδες το 
οποίο και επιτρέπει την ύπαρξη υπόγειας υδροφορίας , συνήθως τοπικής σημασίας και 
χαμηλής δυναμικότητας. 
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ΧΑΡΤΗΣ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΥΔΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ Υ.Δ 12 ΘΡΑΚΗΣ. (ΥΠ.ΑΝ., 2008) 
Πηγή: « Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θράκης(GR12)» (ΥΠΕΚΑ 2013) 
 Κατά την άποψή μας θα πρέπει στο δυτικό τμήμα της νήσου να δεχθούμε την ταξινόμηση του 
1996 που απεικονίζει τους πορώδεις σχηματισμούς, ενώ στο κεντρικό τους αδιαπέρατους 
σχηματισμούς. Προφανώς όταν και εάν χρειασθεί θα πρέπει να γίνει μία υδρολιθολογική 
κατάταξη πιο εξειδικευμένη κατά ακριβές είδος γεωλογικού σχηματισμού ,γιατί όπως 
απεικονίζεται στον γεωλογικό χάρτη υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία σχηματισμών με διαφορετικό 
τεκτονισμό ,που επηρεάζει την υδατοπερατότητα. 
 
Υπόγεια υδατικά συστήματα στον Δήμο σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων είναι: 

α/α Όνομα ΥΥΣ Κωδικός ΥΥΣ Έκταση (Km2) 

ΛΑΠ Θάσου – Σαμοθράκης (ΕL1242) 

1 Συστημα Σαμοθράκης EL1200170 154,53 

2 Σύστημα Σαμοθράκης - Ξηροποτάμου EL1200180   25,52 

 
 Πηγή: Σχεδίο Διαχείρισης Υδάτων Θράκης 
 
ΥΥΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ GR1200170 
 
Τα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Σαμοθράκης αξιοποιούνται κυρίως για την κάλυψη 
υδρευτικώναναγκών.Στο ΥΥΣ εντοπίζεται μικρής κλίμακας διάχυτη εστία ρύπανσης από 
αγροτική δραστηριότητα.Σε καμία ποιοτική παράμετρο δεν εντοπίζονται υπερβάσεις των 
ποιοτικών προτύπων – ΑΑΤ.Στο ΥΥΣ δεν εντοπίζεται τάση ρύπανσης και η ποιοτική (χημική) 
και ποσοτική κατάσταση του χαρακτηρίζεται καλή. 
 
ΥΥΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ – ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ GR1200180 
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Τα υπόγεια νερά του ΥΥΣ Σαμοθράκης ‐Ξηροποτάμου αξιοποιούνται για την 
κάλυψηυδρευτικών και αρδευτικών αναγκών.Στο ΥΥΣ εντοπίζονται μικρής κλίμακας σημειακές 
εστίες ρύπανσης από αστικά λύματα,κτηνοτροφικές και βιομηχανικές δραστηριότητες και 
μικρής κλίμακας διάχυτες εστίεςρύπανσης από αγροτική δραστηριότητα. Επίσης στο ΥΥΣ 
εντοπίζονται αυξημένεςσυγκεντρώσεις SO4.Στο σύστημα εντοπίζονται υπερβάσεις ΑΑΤ των 
θειικών ανιόντων (SO4) που οφείλονταιτόσο σε ανθρωπογενείς πιέσεις όσο και σε φυσικά 
αίτια. Στο ΥΥΣ δεν εντοπίζεται τάσηρύπανσης και η ποιοτική (χημική) και ποσοτική κατάσταση 
του χαρακτηρίζεται καλή. Τέλος να αναφέρουμε ότι δεν εκτιμάται στο ΣΔ υφαλμύρινση από την 
θάλασσα (θαλάσσια διείσδυση) 
Σύμφωνα με το οικείο σχέδιο διαχέιρισης υδάτων οι ετήσιες απολήψεις ύδατος από τα ΥΥΣ 
Σαμοθράκης είναι: 
α/α Ονομασία 

 ΥΥΣ 
Μέση 
 ετήσια  
τροφοδοσία 
(106 m3) 

Μέσες 
ετήσιες  
απολήψεις 
(106 m3) 

Ύδρευση 
(106 m3) 

Άρδευση 
(106 m3) 

Κτηνο- 
τροφία 
(106 m3) 

Βιομη- 
χανία 
(106 m3) 

Ποσοτική 
Κατάσταση 

1 
Σαμοθράκης 

    19,8     2,24    0,74    1,43    0,07     -    Καλή 

2 
Σαμοθράκης – 
Ξηροποτάμου 

    1,14     0,37    0,12    0,23    0,02     -    Καλή 

Πηγή: Σχεδίο Διαχείρισης Υδάτων Θράκης 
 
Αξιολόγηση ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων 
Η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων του Δήμου Σαμοθράκης κρίνεται 
καλή. 
 
ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  ΠΗΓΕΣ - ΘΕΡΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  
Αξιόλογες   θερμομεταλλικές  –ιαματικές  πηγές  στην Σαμοθράκη  είναι οι ιαματικές πηγές στα 
Θέρμα  που εμφανίζονται στον Χάρτη Θερμομεταλλικών Πηγών  της Ελλάδας του ΙΓΜΕ σε 
κλίμακα 1:500.000 που εκδόθηκε το 1995 , με κωδικούς 456,457 .  
Η θερμοκρασία του νερού που αναβλύζει από την πηγή κυμαίνεται γύρω στους 100ο C.  
Χαρακτηριστικά: Υπέρθερμο Cl-Na- Ca-K–B-Br-J υποτονικό, ασθενώς ραδιενεργό ιαματικό 
νερό. 

 
ΧΑΡΤΗΣ : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ του ΙΓΜΕ  
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ΣΤ.2.5. Δάση 
 
Ο ρόλος των δασών στην περιοχή μελέτης είναι πολύπλευρος, καθώς εξυπηρετεί όχι μόνο 
παραγωγικές διαδικασίες, αλλά και ένα σημαντικό προστατευτικό ρόλο, τόσο όσον αφορά τη 
σταθεροποίηση - συγκράτηση των δασικών εδαφών, τη δημιουργία αποθεμάτων υπόγειων 
υδάτων και την κανονική δίαιτα ποταμών, ρεμάτων και πηγών της περιοχής, όσο και προς την 
κατεύθυνση διατήρησης και προστασίας της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. Ο ρόλος 
αυτός βέβαια διευρύνεται και προς την κατεύθυνση της δασικής αναψυχής, της θήρας και του 
ορεινού τουρισμού. Η διαχείριση των δασών γίνεται δεσμευτικά μέσω της σύνταξης 
διαχειριστικών σχεδίων. Αυτά συντάσσονται περιοδικά ανά δεκαετία στα δημόσια και ανά 
πενταετία στα μη δημόσια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συντάσσονται πίνακες υλοτομίας, αλλά 
μόνο προσωρινά και όταν επείγουσες ανάγκες το επιβάλλουν.  
 Η διαχείριση - εκμετάλλευση των δασών γίνεται στα δημόσια δάση από τη Δασική Υπηρεσία 
και σύμφωνα με το ΠΔ 126. Τη συγκομιδή και διάθεση των προϊόντων αναλαμβάνουν στην 
περίπτωση αυτή οι Δασικοί συνεταιρισμοί. Στα μη δημόσια δάση την ευθύνη διαχείρισης και 
εκμετάλλευσης έχουν οι εκάστοτε δασοκτήμονες, κάτω όμως από την εποπτεία της Δασικής 
Υπηρεσίας . Από τα δεδομένα αυτά παραγωγής και παραγωγικότητας των δασών στην 
περιοχή μελέτης φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες αύξησης της παραγωγής, αν 
προς τούτο ληφθούν μέτρα προς διάφορες κατευθύνσεις, τόσο στον τομέα των υποδομών, 
όσο και στον τομέα διοίκησης και διαχείρισης των δασών. Εκτός αυτού, οι δυνατότητες 
αξιοποίησης των δασών προς την κατεύθυνση του ορεινού τουρισμού είναι σημαντικές και 
αποτελούν μια ευοίωνη προοπτική ανάπτυξης για την περιοχή, η οποία δεν έχει αξιοποιηθεί 
ικανοποιητικά μέχρι σήμερα. 
 
ΣΤ.2.5.1. Ζώνες βλάστησης 

Το δασικό οικοσύστημα της Σαμοθράκης περιλαμβάνει τις παρακάτω ζώνες διάπλασης των 
φυτών αρχίζοντας από τα χαμηλότερα: 
Ευμεσογειακή ζώνη: Παρουσιάζεται μόνο η υποζώνη Quercion ilicis  και συγκεκριμένα ο 
ανώτερος αυξητικός της χώρος Orno – Quercetum ilicis που κυριαρχεί από την επιφάνεια της 
θάλασσας έως τα 300 – 400 μ. υψόμετρο με συμμετοχή χαρακτηριστικών ειδών των 
αείφυλλων πλατύφυλλων, όπως το Πουρνάρι (Quercus coccifera), τα ρείκια (Erica arborea, 
Erica manipuliflora), οι κουμαριές (Arbutus adrachne, Arbutus unedo), τα φυλίκια (Phillyrea 
latifolia.), η αριά (Quercus ilex). 
Παραμεσογειακή ζώνη: παρουσιάζεται κατά βάση η υποζώνη Quercion confertae σε 
υψόμετρα μεταξύ 400 – 1100 μ.. Χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των φυλλοβόλων 
πλατύφυλλων και εδώ αναπτύσσονται οι δύο αυξητικοί της χώροι : Tilio – Castanetum για τις 
χαμηλότερες περιοχές, όπου εμφανίζονται η καστανιά (Castanea sativa), ο Γαύρος (Carpinus 
orientalis) και ο Φραξος (Fraxinus ornus) και Quercetum montanum για τις υψηλότερες 
περιοχές, όπου επικρατούν βελανιδιές (Quercus dalechampii). 
Δεν υφίσταται η ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων και οξυάς, πιθανώς λόγω των ισχυρών 
κλίσεων του εδάφους, της έντονης επίδρασης των κατακρημνισμάτων (δεν υπάρχει γόνιμο 
έδαφος, παρά μόνο το μητρικό πέτρωμα) και της αδυναμίας εγκατάστασης και ευδοκίμησης 
ποώδους, θαμνώδους ή δεντρώδους βλάστησης 
Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων: Παρουσιάζεται η Υποζώνη Junipero – Daphnion από τα 
δασοόρια έως τις κορυφές, με παρουσία διάπαρτων θάμνων και ποωδών φυτών και 
συντίθεται από το Juniperus nana, Daphne oleoides, Festuca sp. κλπ. ενώ η βλάστησή της 
έχει υποβαθμιστεί εξαιτίας της υπερβόσκησης. 
 
ΣΤ.2.5.2.  Δασοσκεπείς εκτάσεις 
 
Οι θαμνότοποι με αείφυλλα πλατύφυλλα είδη καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση του 
νησιού. Χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη πυκνότητα των θάμνων στις βόρειες εκθέσεις, που 
τους καθιστά πολλές φορές αδιαπέρατους, σε αντίθεση με την αραιή εμφάνιση των θάμνων 
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στις νότιες εκθέσεις. Τα εναπομείναντα δρυοδάση αποτελούν δείγματα των εκτεταμένων 
αιωνόβιων βελανιδιών που καταλάμβαναν παλιότερα την μεγαλύτερη έκταση του νησιού. 
Η παραρεμάτια βλάστηση είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και αποτελεί κεφάλαιο φυσικής 
ομορφιάς για το νησί. Αιωνόβια δέντρα στηρίζουν με τις ρίζες τους τα βραχώδη πρανή των 
ρεμάτων και συγκρατούν τις πέτρες που μεταφέρουν οι ορμητικοί χείμαρροι. Τα πλατάνια και 
τα σκλήθρα αναπτύσσονται έως και τις εκβολές των ρεμάτων στη θάλασσα, βρίσκοντας με τις 
ρίζες τους κάποιες φλέβες γλυκού νερού. 
Ιδιαίτερο οικολογικό και βοτανολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη ειδών όπως ο Τάξος 
(Taxus baccata) που σπάνια εμφανίζεται στα νησιά. Επίσης, υπεραιωνόβιοι θάμνοι από 
Αγριοκυπάρισσα (Juniperus excelsa) και Βουνοκυπάρισσα (Juniperus foetidissima) 
εμφανίζονται διάσπαρτοι, σε διάφορα υψόμετρα(100 – 900μ.). 
Φυσικό πευκοδάσος·έχει εντοπιστεί στην περιοχή των Κήπων και τεχνητό πευκοδάσος 
αποτελεί το προστατευτικό δάσος γύρω από την Χώρα Σαμοθράκης. 
Στην Υποαλπική ζώνη (υψόμετρο 1100-1600 μ.), που είναι χιονοσκεπής 4-5  μήνες το χρόνο, 
εμφανίζονται σποραδικά θάμνοι, είτε ψηλοί που έχουν "σωθεί" από τη βοσκή, όπως μοναχικά 
κέδρα, βουνοκυπάρισσα και ιταμοί, είτε χαμηλοί, έρποντες, που έχουν αναπτύξει ισχυρό, 
ακανθώδες περίβλημα για να προστατεύσουν τα φύλλα και τα άνθη τους από τη βοσκή. 
Επίσης, απαντώνται και πολλά ενδημικά και σπάνια αγριολούλουδα. 
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ΣΤ.2.6. Περιοχές Προστασίας της Φύσης 
 
ΣΤ.2.6.1. Περιοχές Natura 2000 – Σύμφωνα με τον κατάλογο - ΚΥΑ 50743/2017 (ΦΕΚ 
4432/Β/15-12-2017) 
 
Α. ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ, ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ ΖΟΥΡΑΦΑ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ - GR1110004 
 
 

Ονομασία Κωδικός Κατηγορία Έκταση (ha) 

ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ 
ΑΚΤΕΣ, ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ ΖΟΥΡΑΦΑ ΚΑΙ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 
GR1110004 ΕΖΔ 16.437,741 

 
 

 
 
Περιγραφή Περιοχής 
 
Πρόκειται για Ειδική Ζώνη Διατήρησης. Η περιοχή καταλαμβάνει το κεντρικό και ανατολικό 
τμήμα του νησιού της Σαμοθράκης καθώς και θαλάσσια περιοχή ανατολικά του νησιού. Η 
συνολική έκταση της ζώνης προστασίας είναι 16.437,741 ha. Στην περιοχή απαντώνται 
υποβαθμισμένα από την υπερβόσκηση δάση δρυός, εκτάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων 
μεσογειακού τύπου, χορτολιβαδικές εκτάσεις και ποώδης βλάστηση στο βραχώδες τμήμα της 
περιοχής. Στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής συγκαταλέγονται ενδημικά προστατευόμενα 
είδη που αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας. Στο βόρειο τμήμα της περιοχής 
περιλαμβάνονται καταρράκτες και λίμνες. Το θαλάσσιο τμήμα της περιοχής (που καλύπτει 
περίπου το 30% της συνολικής επιφάνειάς της ζώνης προστασίας) περιλαμβάνει  εκτεταμένα 
υποβρύχια λιβάδια των αγγειόσπορων Posidonia oceanica και - σε μικρότερο βαθμό - 
Cymodocea nodosa. 
 

GR1110004 
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Τύποι Οικοτόπων  Περιοχής 
 
Κωδικός 
Οικοτόπου7 Είδος Οικοτόπου   Έκταση [ha]  

1160  Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι 5048.1 
1170  Ύφαλοι 0 
1210  Μονοετής βλάστηση μεταξύ πλημμυρίδας και άμπωτης 13.3009 

3280  
Ποταμοί της μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo – Agrostidion και 
πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus Alba 
κατά μήκος τον όχθεων 

0 

3290  Ποταμοί της μεσογείου με περιοδική ροή του Paspalo – Agrostidion 0 
4090  Ενδημικοί ορο – μεσογειακοί ερεικώνες 1618.64 
5210  Δενδρώδης σχηματισμοί με Juniperus spp  568.779 
5420  Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum 883.484 
8140  Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου 348.525 
8220  Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 1449.46 

91E0  Aλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)  3.05871 

92C0  Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)  367.324 
9340  Δάση με Quercus ilex and Quercus rotundifolia   1322.41 
91M0  Παννωνικά – Βαλκανικά δάση δρυός  1297.09 
 
 
Προστατευόμενα είδη 
 
 

Α/Α Κωδικός 
Είδος (Κοινή 
Ονομασία) 

Είδος (Ελληνική Ονομασία) Κατηγορία 

1 1351 Phocoena phocoena Δελφίνι Θηλαστικά 

2 1349 Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο Θηλαστικά 

3 2373 Mauremys rivulata Γραμμωτή Νεροχελώνα Ερπετά 

4 1219 Testudo graeca Γραικοχελώνα Ερπετά 

5 6199 
Euplagia 
quadripunctaria 

Τίγρης του Τζέρσεϊ (Πεταλούδα) Ασπόνδυλα 

 
Οικολογική αξία 
 
Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της ενδημικής και σπάνιας χλωρίδας της και 
της φυσικής ομορφιάς της (πολλά ρέματα, καταρράκτες και λίμνες). Το φυσικό περιβάλλον και 
τα δάση στην περιοχή δημιουργούν ευνοϊκούς βιότοπους κυρίως για την ορνιθοπανίδα αλλά 
και τα υπόλοιπα είδη της πανίδας που φιλοξενούνται σε αυτή. 

                                                           
7 Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
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Το ανεπτυγμένο δάσος του Platanus orientalis αποτελεί ένα από τα ομορφότερα τοπία στο 
νησί. Η θαλάσσια περιοχή της ζώνης προστασίας θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για τους 
σημερινούς πληθυσμούς σπάνιων και απειλούμενων θαλάσσιων θηλαστικών, όπως τα 
Phocaena phocaena, Ziphius cavirostris, καθώς και για πολλά άλλα είδη δελφινιών (Tursiops 
truncatus, Delphinus delphis, Stenella coeruleoalba).  
  
Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα 
 
Αξιόλογα Φυτά 
Α/Α Ονομασία 

1 Alyssum degenianum  
2 Anthemis cretica cretica  
3 Arabis bryoides  
4 Asperula aristata thessala  
5 Dianthus arpadianus  
6 Erysimum horizontale  
7 Galium samothracicum  
8 Herniaria degenii  
9 Hypericum athoum  
10 Orchis pallens  
11 Polygonum icaricum  
12 Potentilla geoides halacsyana  
13 Silene multicaulis genistifolia  
14 Stachys leucoglossa  
15 Symphyandra samothracica  

 
Αξιόλογα Θηλαστικά 
Α/Α Ονομασία 

1 Delphinus delphis (Δελφίνι)  
2 Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)  
3 Martes foina (Κουνάβι)  
4 Stenella coeruleoalba (Ζωνοδέλφινο)  
5 Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)  
6 Ziphius cavirostris (Ζιφιός (Ραμφοφάλαινα) 

 
Αξιόλογα Αμφίβια - Ερπετά 
Α/Α Ονομασία 

1 Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)  
2 Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)  
3 Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο) 
4 Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)  
5 Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)  
6 Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)  
7 Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)  
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8 Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)  
9 Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))  
10 Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)  
11 Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)  
12 Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα )  
13 Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)  
14 Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)  
15 Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)  
16 Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)  
17 Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)  
18 Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)  
19 Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)  
20 Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)  
21 Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)  
22 Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)  

 
Β. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: ΟΡΟΣ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ - GR1110012 
 

Ονομασία Κωδικός Κατηγορία Έκταση (ha) 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ: ΟΡΟΣ ΦΕΓΓΑΡΙ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 

GR1110012 ΖΕΠ 21021,87 

 
 

 
 
Περιγραφή Περιοχής 
 

GR1110012 
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Πρόκεται για Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού και τη 
θαλάσσια ζώνη γύρω από αυτό. Η συνολική έκταση της ζώνης προστασίας είναι 21.021,87 ha. 
Στην περιοχή απαντώνται υποβαθμισμένα από την υπερβόσκηση δάση δρυός, εκτάσεις 
αείφυλλων πλατύφυλλων μεσογειακού τύπου, χορτολιβαδικές εκτάσεις και ποώδης βλάστηση 
στο βραχώδες τμήμα της περιοχής. Στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής συγκαταλέγονται 
ενδημικά προστατευόμενα είδη που αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας. Στο 
βόρειο τμήμα της περιοχής περιλαμβάνονται καταρράκτες και λίμνες. Το θαλάσσιο τμήμα της 
περιοχής περιλαμβάνει  εκτεταμένα υποβρύχια λιβάδια των αγγειόσπορων Posidonia 
oceanica και - σε μικρότερο βαθμό - Cymodocea nodosa. 
 
Προστατευόμενα είδη (58 είδη πτηνών) 
 
Α/Α Κωδικός Είδος (Κοινή Ονομασία) Είδος (Ελληνική Ονομασία) 

1 A402 Accipiter brevipes  Σαϊνι 

2 A168 Actitis hypoleucos  Ποταμότριγγας 

3 A247 Alauda arvensis  Σταρήθρα 

4 A229 Alcedo atthis  Αλκυόνα 

5 A054 Anas acuta  Ψαλίδα 

6 A053 Anas platyrhynchos  Πρασινοκέφαλη 

7 A255 Anthus campestris  Χαμοκελάδα 

8 A228 Apus melba  Σκεπαρνάς 

9 A028 Ardea cinerea  Σταχτοτσικνιάς 

10 A169 Arenaria interpres  Χαλικοκυλιστής 

11 A133 Burhinus oedicnemus  Πετροτριλίδα 

12 A087 Buteo buteo  Γερακίνα 

13 A149 Calidris alpina  Λασποσκαλήθρα 

14 A145 Calidris minuta  Νανοσκαλήθρα 

15 A224 Caprimulgus europaeus  Γυδοβυζάχτρα 

16 A138 Charadrius alexandrinus  Θαλασσοσφυριχτής 

17 A080 Circaetus gallicus  Φιδαητός 

18 A083 Circus macrourus  Στεπόκιρκος 

19 A122 Crex crex  Ορτυκομάνα 

20 A036 Cygnus olor  Κύκνος 

21 A738 Delichon urbicum  Σπιτοχελίδονο 
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22 A026 Egretta garzetta  Λευκοτσικνιάς 

23 A447 Emberiza caesia  Σκουρόβλαχος 

24 A379 Emberiza hortulana  Βλάχος 

25 A100 Falco eleonorae  Μαυροπετρίτης 

26 A103 Falco peregrinus  Πετρίτης 

27 A097 Falco vespertinus  Μαυροκιρκίνεζο 

28 A321 Ficedula albicollis  Κρικομυγοχάφτης 

29 A442 Ficedula semitorquata  Δρυομυγοχάφτης 

30 A002 Gavia arctica  Λαμπροβούτι 

31 A131 Himantopus himantopus  Καλαμοκανάς 

32 A251 Hirundo rustica  Χελιδόνι 

33 A022 Ixobrychus minutus  Μικροτσικνιάς 

34 A338 Lanius collurio  Αητόμαχος 

35 A339 Lanius minor  Γαϊδουροκεφαλάς 

36 A433 Lanius nubicus  Διπλοκεφαλάς 

37 A182 Larus canus  Θυελόγλαρος 

38 A179 Larus ridibundus  Καστανοκέφαλος γλάρος 

39 A246 Lullula arborea  Δεντροσταρήθρα 

40 A230 Merops apiaster  Μελισσοφάγος 

41 A260 Motacilla flava  Κιτρινοσουσουράδα 

42 A023 Nycticorax nycticorax  Νυχτοκόρακας 

43 A337 Oriolus oriolus  Συκοφάγος 

44 A355 Passer hispaniolensis  Χωραφοσπουργίτης 

45 A072 Pernis apivorus  Σφηκιάρης 

46 A392 
Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii  

Θαλασσοκόρακας 

47 A391 Phalacrocorax carbo sinensis  Κορμοράνος 

48 A663 Phoenicopterus roseus  Φοινικόπτερος 
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49 A141 Pluvialis squatarola  Αργυροβροχοπούλι 

50 A005 Podiceps cristatus  Σκουροβουτηχτάρι 

51 A008 Podiceps nigricollis  Μαυροβουτηχτάρι 

52 A249 Riparia riparia  Οχθοχελίδονο 

53 A193 Sterna hirundo  Ποταμογλάρονο 

54 A210 Streptopelia turtur  Τριγώνι 

55 A166 Tringa glareola  Λασπότριγγας 

56 A164 Tringa nebularia  Πρασινοσκέλης 

57 A163 Tringa stagnatilis  Βαλτότριγγας 

58 A162 Tringa totanus  Κοκκινοσκέλης 

 
Οικολογική αξία 
 
Η περιοχή είναι πολύ σημαντική για τα διερχόμενα και διαχειμάζοντα υδρόβια είδη 
μεταναστευτικών πτηνών. Η παρουσία του απειλούμενου είδους ερωδιού Ardea purpurea είναι 
ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Η εν λόγω περιοχή χρησιμοποιείται για ιχθυοκαλλιέργειες, και θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς 
σκοπούς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μερικά είδη ψαριών, αμφίβιων και ερπετών είναι 
ενδημικά σε αυτή την περιοχή. Η χελώνα Testudo marginata αν και εισήχθη στη Σαρδηνία 
είναι ουσιαστικά ένα ελληνικό ενδημικό είδος. Η παρουσία αυτού του είδους στην εν λόγω 
περιοχή είναι αξιοσημείωτη δεδομένου ότι οι οικότοποι που συναντάται το συγκεκριμένο είδος 
είναι συνήθως σε υψηλότερα υψόμετρα. Επιπλέον, ο βάτραχος Bufo viridis έχει αξιολογηθεί 
από το Πρόγραμμα CORINE-Βιοτόπων. 
 
Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα 
 
Αξιόλογα Φυτά 
Α/Α Ονομασία 
1 Alyssum degenianum  
2 Anthemis cretica cretica  
3 Arabis bryoides  
4 Asperula aristata thessala  
5 Dianthus arpadianus  
6 Erysimum horizontale  
7 Galium samothracicum  
8 Herniaria degenii  
9 Hypericum athoum  
10 Orchis pallens  
11 Polygonum icaricum  
12 Potentilla geoides halacsyana  
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13 Silene multicaulis genistifolia  
14 Stachys leucoglossa  
15 Symphyandra samothracica  

 
Αξιόλογα Θηλαστικά 
Α/Α Ονομασία 
1 Delphinus delphis (Δελφίνι)  
2 Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)  
3 Martes foina (Κουνάβι)  

 
Αξιόλογα Πτηνά 
Α/Α Ονομασία 
1 Accipiter brevipes (Σαΐνι)  
2 Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)  
3 Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)  
4 Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)  
5 Alcedo atthis (Αλκυόνα)  
6 Anas acuta (Ψαλίδα)  
7 Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)  
8 Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)  
9 Apus melba melba (Σκεπαρνάς)  
10 Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)  
11 Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)  
12 Arenaria interpres (Χαλικοκυλιστής)  
13 Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)  
14 Buteo buteo buteo (Γερακίνα)  
15 Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)  
16 Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)  
17 Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)  
18 Calonectris diomedea (Αρτέμης)  
19 Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)  
20 Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)  
21 Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)  
22 Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)  
23 Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)  
24 Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)  
25 Circaetus gallicus (Φιδαητός)  
26 Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)  
27 Circus macrourus (Στεπόκιρκος)  
28 Coturnix coturnix (Ορτύκι)  
29 Crex crex (Ορτυκομάνα)  
30 Cygnus olor (Κύκνος)  
31 Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)  
32 Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)  
33 Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)  
34 Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)  
35 Emberiza hortulana (Βλάχος)  
36 Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)  
37 Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)  
38 Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)  
39 Falco naumanni (Κιρκινέζι)  
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40 Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)  
41 Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)  
42 Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)  
43 Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)  
44 Gavia arctica arctica (Λαμπροβούτι)  
45 Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)  
46 Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)  
47 Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)  
48 Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)  
49 Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)  
50 Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)  
51 Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)  
52 Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)  
53 Lanius excubitor excubitor (Διπλοκεφαλάς)  
54 Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)  
55 Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)  
56 Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)  
57 Larus canus canus (Θυελόγλαρος)  
58 Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)  
59 Larus minutus (Νανόγλαρος)  
60 Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)  
61 Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)  
62 Merops apiaster (Μελισσοφάγος)  
63 Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)  
64 Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας)  
65 Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)  
66 Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)  
67 Numenius arquata arquata (Τουρλίδα)  
68 Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)  
69 Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)  
70 Oenanthe isabellina (Αμμοπετρόκλης)  
71 Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)  
72 Otus scops (Γκιώνης)  
73 Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)  
74 Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)  
75 Pernis apivorus (Σφηκιάρης)  
76 Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)  
77 Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)  
78 Philomachus pugnax (Μαχητής)  
79 Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)  
80 Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)  
81 Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)  
82 Plegadis falcinellus  
83 Pluvialis squatarola (Αργυροβροχοπούλι)  
84 Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)  
85 Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)  
86 Porzana parva (Μικροπουλάδα)  
87 Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)  
88 Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)  
89 Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)  
90 Sterna caspia (Καρατζάς)  
91 Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)  
92 Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)  
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93 Streptopelia turtur (Τριγώνι)  
94 Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)  
95 Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)  
96 Tadorna tadorna (Βαρβάρα)  
97 Tringa glareola (Λασπότριγγας)  
98 Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)  
99 Tringa stagnatilis (Βαλτότριγγας)  
100 Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)  

 
 
Αξιόλογα Αμφίβια - Ερπετά 
Α/Α Ονομασία 
1 Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)  
2 Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)  
3 Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))  
4 Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)  
5 Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)  
6 Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)  
7 Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)  
8 Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)  
9 Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))  
10 Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)  
11 Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)  
12 Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)  
13 Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)  
14 Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)  
15 Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)  
16 Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)  
17 Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)  
18 Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)  
19 Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)  
20 Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)  
21 Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)  
22 Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)  

 
 
ΣΤ.2.6.2. Βιότοποι Corine  
 
A. Όρος Φεγγάρι Σαμοθράκης –  A00040011 

Ονομασία Κωδικός 
Έκταση 

(ha) 

Χερσαία 
έκταση 

(ha) 

Περίμε-
τρος 
(km) 

Μέγιστο 
υψόμε-
τρο (m) 

Ελά-
χιστο 

Υψόμε-
τρο (m) 

Όρος Φεγγάρι 
Σαμοθράκης 

 
A00040011 
 

12.598,1 12.000,0 50,3 1611,0  
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Η περιοχή του όρους Φεγγάρι παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της ενδημικής και 
σπάνιας χλωρίδας. Μορφολογικά πρόκειται για τυπικό ορεινό τοπίο ελληνικού νησιού. Οι 
σημαντικότερες απειλές για την περιοχή είναι η υπερβόσκηση και οι πυρκαγιές.  
 
Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα 
 
Αξιόλογα Φυτά 
Α/Α Ονομασία 
1 Alyssum degenianum  
2 Arabis bryoides  
3 Arenaria biflora  
4 Asplenium septentrionale  
5 Berberis cretica (Βερβερίς η κρητική)  
6 Carduus tmoleus  
7 Cerastium banaticum bonaticum  
8 Cerastium gracile (Κεράστιο το χαρίεν)  
9 Chenorrhinum minus (Χενόρρινο το μικρό)  
10 Corydalis densiflora  
11 Dianthus arpadianus  
12 Dianthus gracilis gracilis  
13 Dianthus pinifolius pinifolius  
14 Erysimum horizontale  
15 Euphorbia deflexa  
16 Galium capreum  
17 Galium samothracicum  
18 Genista carinalis (Γενίστα η τροπιδοφόρος)  
19 Genista parnassica (Γενίστα του Παρνασσού)  
20 Gymnocarpium dryopteris  
21 Herniaria degenii  
22 Hypericum athoum  
23 Hypericum cerastoides  
24 Iberis pruitii (Ιβερίδα η προυίτιος)  
25 Linum rhodopeum  
26 Minuartia recurva juresii  
27 Polygonum icaricum  
28 Potentilla geoides halacsyana  
29 Ranunculus aquatilis  
30 Ranunculus illyricus  
31 Saxifraga sibirica  
32 Scrophularia spinulescens  
33 Sedum annuum  
34 Sideritis perfoliata athoa  
35 Silene multicaulis genistifolia  
36 Silene samothracica  
37 Stachys leucoglossa  
38 Symphyandra samothracica  
39 Verbascum lasianthum  
40 Veronica sartoriana  
41 Veronica verna  
42 Viola reichenbachiana  

 
Αξιόλογα Αμφίβια - Ερπετά 
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Α/Α Ονομασία 
1 Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)  
2 Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)  
3 Cyrtodactylus kotschyi bibroni (Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον)  
4 Elaphe quatuorlineata sauromates (Λαφίτης ο σαυρομάτης)  
5 Podarcis erhardii riveti (Σιλιβούτι του Ριβέτι)  
6 Podarcis muralis muralis (Τοιχογουστέρα)  

 
 
ΣΤ.2.6.3 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους   
 
Α. Φαράγγι Γριάς Βάθρας – ΑΤ5011048 

Ονομασία Κωδικός 
Έκταση 

(ha) 

Χερσαία 
έκταση 

(ha) 

Περίμε-
τρος 
(km) 

Μέγιστο 
υψόμε-
τρο (m) 

Ελά-
χιστο 

Υψόμε-
τρο (m) 

Φαράγγι Γριάς 
Βάθρας Σαμοθράκης 

ΑΤ5011048 252 252 7,6 800  

 
Είναι απόκρημνο φαράγγι, στις βόρειες πλαγιές του βουνού Φεγγάρι που ξεκινάει από μία 
πηγή και τελειώνει ανατολικά του φαραγγιού Στομάρι. Σε κάποια σημεία τα τοιχώματα του είναι 
σχεδόν κάθετα. Σε άλλα σημεία η διαμόρφωση του αναγλύφου είναι τέτοια ώστε η κοίτη του 
ρέματος σκεπάζεται από πλατάνια και φτέρες. Στο κατώτερο μέρος του φαραγγιού υπάρχουν 
πολλές μικρές πανέμορφες λίμνες (βάθρες). 
 
Β. Φαράγγι Φονιάς – ΑΤ5011049 

Ονομασία Κωδικός 
Έκταση 

(ha) 

Χερσαία 
έκταση 

(ha) 

Περίμε-
τρος 
(km) 

Μέγιστο 
υψόμε-
τρο (m) 

Ελά-
χιστο 

Υψόμε-
τρο (m) 

Φαράγγι Φονιάς 
Βάθρας Σαμοθράκης 

ΑΤ5011049 259 259 8,6 500  

 
Αποτελεί ένα από τα ωραιότερα και είναι το πιο γνωστό φαράγγι της Σαμοθράκης. Βρίσκεται 
στη βόρεια πλευρά του νησιού και κατηφορίζει προς τη θάλασσα από τις κορυφές του όρους 
Φεγγάρι, με μεγάλη υψομετρική διαφορά. Στο κατώτερο σημείο του διέρχεται ρεμα συνεχούς 
ροής που έχει νερό όλο το χρόνο και στο κατώτερο τμήμα σχηματίζει καταρράκτες και 
λιμνούλες (βάθρες). Σε πολλά σημεία υπάρχουν δαση από πλατάνια και πυκνές φτέρες. 
 
ΣΤ.2.6.4. Καταφύγια Άγριας Ζωής   
 
Εντός της προστατευόμενης περιοχής έχουν θεσμοθετηθεί  δύο (2) Καταφύγια Άγριας Ζωής 
για την ενίσχυση του πληθυσμού των λαγών (Lepus europaeus) στις ακόλουθες 
παραθαλάσσιες και λοφώδεις περιοχές όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Ονομασία Θέση 
Έκταση 
(στρ.) 

Απόφαση θεσμοθέτησης 

Αλωνούδια 
Μεταξύ των ρεμάτων 
Απατσανάδες και 
 Ξηροπόταμος 

5.000 ΦΕΚ 444Β/83 
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Κατσαμπάς 
μεταξύ Χώρας και  
Παλαιάπολης 

19.000 ΦΕΚ 540Β/90 

 
 

ΣΤ.2.6.5. Ενδημικά – Απειλούμενα είδη περιοχής    
 
Σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ – Φύση 2000, η περιοχή χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία 24 σημαντικών φυτικών ειδών (taxa). Μεταξύ αυτών, 14 taxa είναι ελληνικά 
ενδημικά (από τα οποία τα 4 είναι αποκλειστικά ενδημικά της περιοχής, 2 taxa 
περιλαμβάνονται στους καταλόγους WCMC ή /και European Red Data (Anthemis cretica ssp. 
cretica και Dianthus arpadianus), 2 taxa (Dianthus gracilis ssp. gracilis και Orchis pallens) 
προστατεύονται από Προεδρικό Διάταγμα (67/1981), 2 taxa είναι σπάνια στην Ελλάδα ή/ και η 
περιοχή της Β. Ελλάδας αποτελεί το ακραίο όριο εξάπλωσής τους (Erysimum horizontale και 
Teucrium chamaedrys ssp. lydium), 3 taxa είναι ενδημικά της Βαλκανικής (Arabis bryoides, 
Galium anisophyllon ssp. plebeium, Stachys leucoglossa) και ένα taxon (Stachys cretica ssp. 
lesbiaca) είναι υποβαλκανικό και η εξάπλωσή του επεκτείνεται και στην Τουρκία.  
Η περιοχή έχει μεγάλο ενδιαφέρον και εξαιτίας της ενδημικής και σπάνιας πανίδας και της 
υψηλής αισθητικής αξίας του τοπίου (πολλά ρέματα, καταρράκτες και λιμνούλες. 
Στη συνέχεια ακολουθεί πίνακας με τα προστατευόμενα είδη πανίδας στην περιοχή:  
 

Α/Α Κωδικός 
Είδος (Κοινή 
Ονομασία) 

Είδος (Ελληνική Ονομασία) Κατηγορία 

1 1351 Phocoena phocoena  Δελφίνι Θηλαστικά 

2 1349 Tursiops truncatus  Ρινοδέλφινο Θηλαστικά 

3 2373 Mauremys rivulata  Γραμμωτή Νεροχελώνα Ερπετά 

4 1219 Testudo graeca Γραικοχελώνα Ερπετά 

5 6199 
Euplagia 
quadripunctaria  

Τίγρης του Τζέρσεϊ 
Ασπόνδυλα 

 
 
 
 
 
ΣΤ.2.6.6. Υγρότοποι    
 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της WWF Ελλάς "Προστασία των υγρότοπων των νησιών του 
Αιγαίου το οποίο αποτελεί συνέχεια της  Εθνικής Απογραφής υγροτόπων που υλοποιήθηκε 
από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στην περιοχή του Δήμου Σαμοθράκης 
εντοπίζονται οι παρακάτω υγρότοποι. 
 
 
SAT001 -Εκβολή ποταμού Βάτου  
 
SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά  
 
SAT003 - Λιμνοθάλασσα Αγίου Ανδρέα  
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SAT005 - Ανώνυμο έλος  
 
SAT006 - Λιμνοθάλασσα Ανώνυμη  
 
SAT007 - Έλος Παλαιάπολης  
 
SAT008 - Έλος Φονιά  
 
SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά  
 
SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή)  
 
SAT011 - Στου()Mάρη ή έλος Φυλάκιου  
 
SAT012 - Βδελολίμνη  
 
SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου  
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ΣΤ.3 Υφιστάμενες απειλές - πιέσεις στο φυσικό Περιβάλλον 
ΣΤ.3.1. Υπερβόσκηση 
 
Η σημαντικότερη απειλή για τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις του νησιού της 
Σαμοθράκης είναι η ανεξέλεγκτη βόσκηση του ζωϊκού κεφαλαίου (αιγοπρόβατα) στις ως άνω 
εκτάσεις. Έχει καταγραφεί σημαντική υποβάθμιση δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων ως 
αποτέλεσμα της υπερβόσκησης καθώς δεν έχουν τεθεί περιορισμοί στον πληθυσμό του 
ζωϊκού κεφαλαίου που δύναται να εκμεταλλεύεται την βοσκήσιμη ύλη της περιοχής, με 
εξαίρεση τις περιοχές Θερμών και τμήματος 700 στρεμμάτων περίπου του δάσους Μαρτίνη 
όπου και έχουν εκδοθεί απαγορευτικές διατάξεις βοσκής. Ακόμα και στις περιοχές όπου 
ισχύουν απαγορευτικές διατάξεις βοσκής η εφαρμογή τους σε πολλές περιπτώσεις 
παρουσιάζει προβλήματα λόγω της ελλιπούς αστυνόμευσης. Οι αρνητικές συνέπειες της 
υπερβόσκησης μεγιστοποιούνται όταν πρόκειται για υποβάθμιση ευαίσθητων περιβαλλοντικά 
περιοχών ενταγμένων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών. 
Για την περιοχή δεν υπάρχει ολοκληρωμένο  διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης όπως 
προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.4351/2015 - ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015, έτσι ώστε καθοριστούν 
οι κατάλληλες για βόσκηση περιοχές και να θεσπιστούν οι κανόνες εκμετάλλευσης τους. Τα 
διαχειριστικά σχέδια βόσκησης έχουν ως βασική επιδίωξη την αειφορική αξιοποίηση των 
βοσκήσιμων γαιών προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.  
Συμπερασματικά για την εξάλειψη του φαινομένου της υπερβόσκησης θα πρέπει να 
επιταχυνθούν η διαδικασίες ολοκλήρωσης του διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης για την 
Σαμοθράκη. 
 
ΣΤ.3.2. Πυρκαγιές 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο Δήμος Σαμοθράκης χαρακτηρίζεται από την 
ύπαρξη σημαντικού δασικού πλούτου κυρίως στην περιοχή του ορεινού όγκου Σάος. Οι 
δασικές εκτάσεις του δήμου αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη της περιοχής και 
είναι απαραίτητη η διαφύλαξη τους. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η εκδήλωση δασικών 
πυρκαγιών ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο. Κρίνεται σκόπιμη η ανάληψη δράσεων 
αστυνόμευσης και αντιπυρικής προστασίας των δασών της περιοχής ιδιαίτερα κατά τους 
θερινούς μήνες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών είναι αυξημένος. Επίσης η 
ολοκλήρωση του προγράμματος αναδασώσεων για τη Σαμοθράκη είναι σημαντική για την 
περαιτέρω ανάδειξη του δασικού πλούτου του νησιού.   
 
ΣΤ.3.3. Κίνδυνοι πλημμυρικών φαινομένων  
 
Η περιοχή Σαμοθράκης δεν εντάσσεται στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 
(ΖΔΥΚΠ) του οικείου Σχέδιου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας. Ωστόσο μετά τις 
καταστροφικές πλημμύρες του 2017 έχουν ξεκινήσει διαδικασίες εκπόνησης αντιδιαβρωτικών 
και αντιπλημμυρικών μελετών καθώς και η κατασκευή των σχετικών έργων. Για την μείωση 
του κινδύνου επανεμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων και την απαλοιφή πιθανών αρνητικών 
επιπτώσεων από το γεγονός αυτό απαιτείται η ολοκλήρωση του σχεδιασμού αντιμετώπισης 
των φαινομένων αυτών. 
 
ΣΤ.3.4. Τουριστική – παραθεριστική ανάπτυξη 
 
Η άναρχη ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή τουριστικών – παραθεριστικών 
καταλυμάτων προκαλεί αισθητική υποβάθμιση του εξωαστικού περιβάλλοντος του ΟΤΑ. 
Επιπροσθέτως προκαλούνται δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων 
σε τομείς όπως είναι η κάλυψη υδρευτικών  - αποχετευτικών αναγκών, η αποκομιδή 
απορριμμάτων και η κάλυψη εξυπηρετήσεων των κατοίκων σε υποδομές κοινωνικού 
χαρακτήρα. Για την άρση των αρνητικών επιπτώσεων του φαινομένου κρίνεται απαραίτητος ο 
σχεδιασμός συγκεκριμένων ζωνών χωροθέτησης δραστηριοτήτων τουρισμού – αναψυχής και 
διοχέτευση της παραθεριστικής κίνησης σε οργανωμένους οικιστικούς υποδοχείς.  
ΣΤ.3.5. Παράνομη Υλοτομία 
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Για την εξάλειψη φαινομένων παράνομης υλοτομίας στις δασικές εκτάσεις της περιοχής θα 
πρέπει να αναληφθούν δράσεις αστυνόμευσης των δασικών εκτάσεων και δυνατότητα 
ανάπτυξης της υλοτομίας σε συγκεκριμένες περιοχές με τη σύμφωνη γνώμη και υπόδειξη της 
οικείας Δ/νσης Δασών. 
 
ΣΤ.3.6. Λαθροθηρία  
 
Η λαθροθηρία αποτελεί απειλή για την πανίδα και ορνιθοπανίδα της περιοχής μελέτης. Οι 
κυνηγετικές δραστηριότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με την κυνηγετική νομοθεσία 
και την νομοθεσία που διέπει τις περιοχές προστασίας του περιβάλλοντος του νησιού.  
 
ΣΤ.3.7.  Διαχείριση αστικού τύπου απορριμμάτων 
 
Σχετικά με την διαχείριση των δημοτικών απορριμμάτων όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο 
κεφάλαιο της παρούσας οι ποσότητες στερεών αποβλήτων του νησιού συγκεντρώνονται στο 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή Αλώνια και στη συνέχεια 
προωθούνται στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής. Η μεταφορά των στερεών αποβλήτων γίνεται μέσω 
θαλάσσης και εν συνεχεία οδικώς μέχρι την τελική τους απόθεση. Ως εκ τούτου η 
εφαρμοζόμενη πρακτική διαχείρισης είναι ιδιαίτερα δαπανηρή για το Δήμο Σαμοθράκης.   
Σύμφωνα με το οικείο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) προβλέπεται η 
δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής 
Υπολείμματος (ΧΥΤΥ) καθώς και ολοκληρωμένο δίκτυο διαλλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων 
και βιοαποβλήτων. Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των σχετικών μελέτών και των 
προβλεπόμενων έργων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν ώστε να 
βελτιστοποιηθεί η διαχέιριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου Σαμοθράκης. 
 
ΣΤ.3.8.  Διαχείριση αστικών λυμάτων 
 
Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με την διαχέιριση των αστικών 
λυμάτων εντοπίστηκε η έλλειψη αποχετευτικών δικτύων στο σύνολο των οικισμών του Δήμου 
και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Για την βέλτιστη διαχείριση των λυμάτων ώστε να 
μην πραγματοποιείται διάθεση που υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον θα πρέπει να 
κατασκευαστούν αποχετευτικά δίκτυα σε όλους τους οικισμούς και να συνδεθούν με 
κατάλληλες μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
 
ΣΤ.3.9. Τρωτότητα χλωρίδας   
 
Σημαντικό πρόβλημα δημιουργεί το φυλλοφάγο έντομο Porthetria (Lymantria) dispar L., το 
οποίο εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού, προσβάλλοντας 
τα δρυοδάση και άλλα είδη βλάστησης. Σε πολλές περιπτώσεις η προσβολή του εντόμου είναι 
καθολική και μάλιστα σε τέτοιο σημείο, ώστε να εξαλείφεται ολόκληρη η κόμη των δέντρων.  
 
ΣΤ.3.10. Αλληλεπίδραση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  
 
Συνολικά μπορεί να αναφερθεί για την περιοχή μελέτης ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος είναι ήπιες χωρίς να δημιουργούνται ζητήματα 
υποβάθμισης του φυσικού πλούτου της περιοχής. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι 
κυρίαρχες εντός των οικισμών της περιοχής και περιορισμένες στην υπόλοιπη περιοχή, με 
εξαίρεση την δόμηση σημαντικών εκτάσεων στις εκτός σχεδίου πόλης περιοχές.      
Συνοψίζοντας για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μπορεί να αναφερθεί ότι βρίσκεται σε 
πολύ καλό επίπεδο χωρίς να δέχεται πιέσεις με εξαίρεση τις πιέσεις που αναλύθηκαν στα 
προηγούμενα κεφάλαια.  
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