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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η Κέα βρίσκεται ανάμεσα στο νοτιανατολικό άκρο της Αττικής και τα νησιά της Κύθνου, της 

Σύρου και της Άνδρου. Είναι το δυτικότερο  κατοικήσιμο νησί των Κυκλάδων και το πλησιέστερο 

προς την ηπειρωτική χώρα. Βρίσκεται στο μεγάλο θαλάσσιο ρεύμα του Κάβο – Ντορο και θεωρείται 

η φυσική γέφυρα επικοινωνίας της Στερεάς Ελλάδας με τις Κυκλάδες οριοθετώντας παράλληλα το 

Αρχιπέλαγος από το Νότιο Ευβοϊκό κόλπο. Απέχει 40 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά και 16 ν.μ  από 

το Λαύριο και 12 ν.μ. από το ακρωτήριο του Σουνίου.  

Η επιφάνεια της είναι 131,693 τετραγωνικά χιλιόμετρα με μήκος ακτών 88 χιλιόμετρα και το 

έκτο σε έκταση νησί των Κυκλάδων.  Διοικητικά και ιδιοκτησιακά στο Δήμο Κέας ανήκει και η 

Μακρόνησος η αλλιώς Νήσος Ελένη, η οποία έχει έκταση 18,23 τετραγωνικά χιλιόμετρα που 

βρίσκεται στα δυτικά μεταξύ Κέας και Λαυρίου.  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Κέας – Κύθνου 

και έχει το δικό της Δήμο. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Ιουλίδα ή αλλιώς Χώρα, με τη Κορησσία 

να αποτελεί το φυσικό λιμάνι και με πληθώρα οικισμών όπως το Βουρκάρι, ο Οτζιάς, ο 

Μυλοπόταμος, οι Ποίσσες ο Κούνδουρος και άλλες.  

Η μορφολογία του νησιού είναι κυρίως ορεινή και οι ακτές είναι γενικά απόκρημνες και 

βραχώδεις. Το ψηλότερο βουνό είναι ο προφήτης Ηλίας με υψόμετρο 568 μέτρα.  

Η μέση ετήσια θερμοκρασία της Κέας κυμαίνεται μεταξύ 8,6°C- 28°C Θερμότερος μήνας είναι 

ο Ιούλιος (28°C) και ο ψυχρότερος ο Ιανουάριος (8,6°C). Οι μήνες του 2012 που εμφάνισαν τους 

ισχυρότερους ανέμους ήταν ο Ιανουάριος και Φεβρουάριος με επικρατέστερες διευθύνσεις  

ανέμων για το έτος, τους Βόρειους  που το καλοκαίρι είναι γνωστοί ως «Μελτέμια». Το ετήσιος 

ύψος βροχής το 2012 ανήλθε σε 337,0 mm  που είναι υψηλότερο από το μέσο ετήσιο υψος βροχής 

της Σύρου των 301,2mm και μικρότερο της Νάξου που είναι 371,8mm. 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία 

Θερμοκρασία (ºC) 

8.6 9.6 12.4 16.7 20.3 25.2 28.0 27.3 23.7 21.6 17.1 12.3 

Μέση  Μηνιαία Μέγιστη 

Θερμοκρασία (ºC) 

10,5 11,7 14,9 20,0 23,8 28,4 30,7 29,9 26,4 24,2 18,5 14,0 

Μέση  Μηνιαία 

Ελάχιστη Θερμοκρασία 

(ºC) 

6,9 7,7 10,3 14,1 17,6 22,4 25,8 25,4 21,9 19,8 15,7 10,5 

Ύψος Βροχής (mm) 25.0 59.2 13.6 14.4 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 53.0 133.8 

Μέση Ταχύτητα Ανέμου 

(Κm/hr) 

13,8 14,0 10,8 10,1 7,5 10,9 11,4 12,6 10,9 9,3 12,0 9,6 

Πηγή :ΕΜΥ 2012 Μετεωρολογικός σταθμός Κέας, Μονή Παναγίας Καστριανής υψομέτρου 192μ.        

 



 2 

Α.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η ανατολική Κέα είναι περιοχή ενταγμένη στο κοινοτικό δίκτυο NATURA 2000 (ANATOLIKI 

KEA) με κωδικό GR 4220011, συνολική έκταση 7.155,1 εκτάρια (he) και χεραία έκταση 6.697,89 (he) 

. Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής η δασική βλάστηση από βελανιδιάς (Quercus macrolepis) που 

αποτελεί την μεγαλύτερη έκταση στις Κυκλάδες και ίσως στο Κεντρικό Αιγαίο, επίσης καλύπτεται 

και από φρυγανώδη βλάστηση (Sarcopoterium spinosum, Centaurea spinosa). Η περιοχή είναι 

σημαντική για τα αξιόλογα φυτά, θηλαστικά, και αμφίβια,ερπετα που έχει όπως είναι  η Campanula 

celsii carystea, Fritillaria graeca,  Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια) , Bufo viridis viridis 

(Πρασινόφρυνος), Chalcides ocellatus (Λιακόνι), Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο)),  Coluber 

najadum dahlia (Σαϊτα του Νταλ), Elaphe quatuorlineata quatuorilineata (Λαφίτης), Elaphe situla 

(Σπιτόφιδο), Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι), Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα 

της Ικαρίας), Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα), Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο). Επίσης 

στη θαλάσσια περιοχή της NATURA υπάρχουν εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης Ποσειδωνίας 

(Posidonia oceanica). 

Στο γεωλογικό τοπίο της Κέας κυριαρχεί ο σχιστόλιθος με την εμφάνιση του μαρμάρου κατά 

τόπους. Ο ακτές σχηματίζουν μικρούς όρμους και ακρωτήρια, σπήλαια θαλάσσια, κατά το ήμιση ή 

εξολοκλήρου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Γενικά οι παράκτιες περιοχές του νησιού είναι 

άγονες και βραχώδεις, σε αντίθεση με το εσωτερικό του, που καλύπτεται από σημαντική δασική 

βλάστηση βελανιδιάς διαθέτοντας γονιμότερο έδαφας και εμφανίζοντας σχετική επάρκεια σε 

υδάτινους πόρους. Μικρά οροπέδια , κοιλάδες, ρεματιές με πλούσια βλάστηση και βαθιές 

χαράδρες χαρακτηρίζουν την ενδοχώρα. Στα δυτικά υπάρχει η εύφορη λεκάνη των Πησσών. Στα 

βόρεια συναντάται ο κυριότερος χείμαρρος της Κέας ο αρχαίος Έλιξος επίσης υπάρχει ο κόλπος του 

Αγίου Νικολάου  όπου είναι το κύριο λιμάνι του νησιού και βορειότερα ο κόλπος του Οτζιά. 

   

Α.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Η Κέα πήρε το όνομα της από τον Κέω αρχηγό των Λοκρών από την Νάυπακτο που εποίκησαν 

το  νησί. Συνδέθηκε επίσης με τη  μυθική μορφή του Αρισταίου γιό του Απόλλωνα και της Κυρήνης 

ο οποίος ήλθε στις Κυκλάδες για να βοηθήσει τους κατοίκους να απαλλαγούν από τον λοιμό που 

είχε ξεσπάσει. Ο Δίας εισάκουσε τις προσευχές του και τις θυσίες του, περιόρισε την ξηρασία και 

έστειλε τους ετήσιους βόρειους δροσερούς ανέμους το καλοκαίρι γνωστοί ως ¨μελτέμια¨. Ο 

Αρισταίος φρόντισε να γίνουν κτήμα των ανθρώπων όσα του δίδαξαν οι Μούσες, την καλλιέργεια 

του αμπελιού, της ελιάς, την φροντίδα των μελισσιών, την παρασκευή τυριού, το μπόλιασμα των 

αγριελιών, και ο ίδιος κατά τον Πλίνιο ανακάλυψε το ελαιοπιεστήριο για να παίρνει λάδι από τις 

ελιές. 
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Τα προϊστορικά χρόνια στη βραχώδη χερσόνησο ¨Κεφάλα¨μεταξύ των κόλπων Αγιίου 

Νικολάου και Οτζιά βεβαίωνεται η ύπαρξη του πρώτου οργανωμένου οικισμού στην Κέα που 

χρονολογείται περί το 3300-3200 π.Χ. και λίγο νοτιότερα την εποχή του χαλκού αναπτύσεται ένας 

από τους σημαντικότερους προϊστορικούς οικισμούς του Αιγαίου στη θέση της χερσονήσου της 

Αγίας Ειρήνης. Κατά τους πρώιμους αρχαϊκούς χρόνους έχουν συγκροτηθεί τέσσερεις αυτόνομες 

πόλεις : η Ιουλίδα, η Κορησία, η Ποιήεσσα και η Καρθαία. Οι πόλεις αυτές ακμάζουν κατά τους 

κλασικούς ή ελληνιστικούς χρόνους είτε αυτόνομα είτε ως συμπολιτεία. Αναδεικνύονται μεγάλες 

προσωπικότητες της πνευματικής ζωής όπως οι ποιητές Σιμωνίδης ο Κείος και Βακχυλίδης, ο 

ιστορικός Ξενομήδης,  οι σοφιστές Πυθοκλείδης και Πρόδικος, ο ιατρός Ερασίστρατος,  ο νομοθέτης 

Αριστείδης κ.α..  

Κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους και αργότερα απομένει η Ιουλίδα το μοναδικό πολιτικό κέντρο 

του νησιού. Το νησί από την βυζαντινή αυτοκρατορία περνά στους Φράγκους από το 1207μ.Χ. και 

μετά, κτίζεται κάστρο στη θέση της αρχαίας ακρόπολης της Ιουλίδας και θα καταληφθεί από τους 

Τούρκους το 1537.  Το 1668 μ.Χ. υφίσταται μεγάλες καταστροφές από τον Ενετο – Οθωμανικό 

πόλεμο και μετά τον 18ο αιώνα η Κέα ακμάζει και διαμορφώνεται σε εμπορικό και 

διαμετακομιστικό κέντρο της περιοχής. Η Τζια αποτελεί το 1789 ορμητήριο του Λάμπρου Κατσώνη 

κατά των Τούρκων και συμμετέχει ενεργά στην επανάσταση του 1821 με χρήματα και εφόδια. Μετά 

την ανεξαρτησία τα προϊόντα της βελανίδι και κριθάρι εξάγονται σε μεγάλες ποσότητες και 

αναπτύσσει εμπορικές σχέσεις με την Κωνσταντινούπολη και το τις περιοχές του Εύξεινου Πόντου.  

Στη Κέα δραστηριοποιούνται αρκετοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι όπως ο Πολιτιστικός Σύλλογος ο 

«ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ» με θεατρική ομάδα, ο Σύλλογος Γυναικών Κέας «Η Μελίτη», το Κέντρο 

Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών», ο Σύνδεσμος Απανταχου Κείων, ο Σύλλογος 

Φίλων Εργοστασίου «Εμαγέ»,  και ο Σύλλογος Φίλων Κέας, από τους οποίους διοργανώνται σε 

συνεργασία με το Δήμο και άλλους φορείς πολιτιστικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις. 

Στα αξιοθέατα της Κέας περιλαμβάνονται: 

 Ο Λέοντας της Κέας σε απόσταση 1,5 χλμ βορειανατολικά της Ιουλίδας (αρχαϊκό γλυπτό του 

600 π.χ.), ο αρχαιολογικός χώρος Καρθαίας, η αρχαία Ποιήεσσα, το Κάστρο της Ιουλίδας, ο 

προϊστορικός οικισμός Αγίας Ειρήνης, ο νεολιθικός οικισμός Κεφάλας, η αρχαία Κορησσία, 

ο Πύργος της Αγίας Μαρίνας 

 Η μονή του Αγίου Παντελεήμονα , μοναστήρι που χτίστηκε τον 16ο αιώνα και 

αναπαλαιώθηκε τον 17ο στην κορυφή του ομώνυμου βουνού, 12χλμ νοτιοδυτικά από την 

Ιουλίδα, η μονή της Αγίας Άννας, ανατολικά της Ιουλίδας, η Παναγία η Καστριανή  η 

προστάτιδα του νησιού. 

 Το στενό του Λάμπρου Κατσώνη από όπου μπόρεσε περνώντας να αποφύγει τον 

αποκλεισμό των Τούρκων στον όρμο του Αγ. Νικολάου. 

 Το Δημαρχείο και το Νεοκλασικό Σχολείο της Χώρας. 
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 Το αρχαιολογικό μουσείο της Κέας ευρίσκεται στην Ιουλίδα. Προκειται για ενά διόροφο 

κτηριο που στεγάζει ευρήματα από τους προϊστορικούς οικισμούς της Κεφάλας και Αγίας 

Ειρήννης (3.300-1100 π.Χ) και συλλογή ευρημάτων των ιστορικών χρόνων (7ος αι. π.Χ.– 2ος 

αι. μ.Χ.) επίσης γίνεται προσπάθεια στην επανέκθεση του αρχαιολογικού μουσείου η 

ανασύνθεση των αετωμάτων από το ναό της Αθηνάς στην Καρθαία (500-400 π.Χ.). 

 Το μοναδικό διατηρητέο μνημείο των νεωτέρων χρόνων που προστατεύεται, το εργοστάσιο 

της ¨Ανωνύμου Βιομηχνανικής Εταιρείας Εμαγιέ¨ το οποίο λειτούργησε από το 1927 έως και 

το 1957. Ήταν το μοναδικό στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο της Μεσογείου. 

Διοργανώνονται εορταστικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την ιστορία του νησιού όπως: 

 Το μήνα Ιουλιο εκδήλωση μνήμης – ¨Λάμπρος Κατσώνης¨ ο οποίος χρησιμοποίησε την Κέα 

ως ορμητήριο κατά το Ρωσο – Οθωμανικό πόλεμο 1787-1792. 

 Επίσης κάθε καλοκαίρι το μήνα Ιούλιο η ́ Γιορτή  των Παραμυθιών¨ στην οποία συμμετέχουν 

διακεκριμένοι αφηγητές, μουσικοί καλλιτέχνες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 

Εξωτερικό και ταυτόχρονα πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις, παιγνίδια, 

δημιουργική απασχόληση παιδιών, μουσικές – εικαστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις βιβλίου, 

σεμινάρια λαϊκής προφορικής παράδοσης και απευθύνονται σε παιδιά όλων των ηλικιών 

αλλά και σε μεγάλους. 

 

Α.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ο πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ανέρχεται σε 2.480 κατοίκους. 

Παρατηρείται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, αύξηση του πληθυσμού του Νησιού από το 2001. 

Πιο αναλυτικά βλέπουμε την διακύμανση του πραγματικού πληθυσμού από το 1951 όπου φαίνεται 

ότι στον παρελθόν υπήρχε αυξημένος πληθυσμός στο νησί αφού υπήρχε και αυξημένη οικονομική 

ανάπτυξη χάρη στο εργοστάσιο ειδών εμαγιέ που αποτέλεσε το μεγαλύτερο της μεσογείου .Μετά 

το κλείσιμο του το 1957 παρατηρείται κατακόρυφη πτώση του πληθυσμού του νησιού μέχρι το 

1981 όπου χάρη στον τουρισμό και την γενικότερη ανάπτυξη στο νησί αρχίζει η σταδιακή πάλι 

αύξηση.  

 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΚΕΑ 7.592 2.373 1.678 1.652 1.787 2.417 2.480 

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 125.959 99.959 86.337 88.458 94.005 112.615 124.525 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
247.439 222.980 207.354 233.529 257.481 302.686 366.795 

Πηγή : Ελ.Στατ2011 
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ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 2011 

ΚΕΑ 
2.162 2.455 

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
109.956 117.987 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
298.462 308.975 

Πηγή: Ελ. Στατ. 

Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την απογραφή του 
2011. 

Ομάδες ηλικιών Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

0-14 237 208 445 

15-24 121 126 247 

24-64 680 638 1.318 

65 και άνω 216 229 445 

Σύνολο 1.254 1.201 2.455 

Πηγή: Ελ. Στατ. (2011) 

Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από την απογραφή του 2001, καθώς νεότερα στοιχεία 

δεν υπάρχουν δημοσιοποιημένα από την Ελ.ΣΤΑΤ., η κατανομή του ενεργού πληθυσμού (μόνιμου 

πληθυσμού) στους τρείς τομείς παραγωγής Πρωτογενή-Δευτερογενή-Τριτογενή παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα. Στον τριτογενή τομέα απασχολείται το 38,8% του ενεργού πληθυσμού και 

συγκεκριμένα 409 εργαζόμενοι. Ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας με 379, ποσοστό 35,96% του 

εργατικού ενεργού πληθυσμού, και τέλος ο πρωτογενής τομές με 233 εργαζομένους και ποσοστό 

22,1%. 

Για τον πρωτογενή τομέα, σύμφωνα στοιχεία από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2012, 234 

παραγωγοί υπέβαλλαν δήλωση ενιαίας ενίσχυσης εκ των οποίων οι 118 με ένδειξη δήλωσης στο 

πρόγραμμα της εξισωτικής αποζημίωσης, ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.  

Αριθμός Απασχολημένων κατά τομέα Δραστηριότητας ανά κλάδο στη Νήσο Κέα για το έτος 2001 

 Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομές 
Τριτογενής 

Τομέας 
Νέοι, Μη δυνάμενοι να 
καταταγούν κατά κλάδο 

Σύνολο 

Κέα 233 379 409 33 1.054 

Νομός Κυκλάδων 5.234 12.083 24.793 4.074 46.184 

Πηγή: Ελ.Στατ 2001 
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Α.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Υπηρεσίες 

O Δήμος Κέας περιλαμβάνει 

 Γραφείο ληξιαρχείου 

 Γραφείο Δημοτολογίου 

 Γραφείο ανταποκριτή ΟΓΑ 

 Γραφείο έκδοση αδειών καταστημάτων 

 Γραφείο αλλοδαπών 

 Γραφείο προγραμματισμού και ανάπτυξης  

 Τεχνικές υπηρεσίες 

 Οικονομικές υπηρεσίες 

 Γραμματεία 

 Κ.Ε.Π. 

Η  Περιφερειακή Ενότητα Κέας- Κύθνου περιλαμβανει : 

 Τμήμα Τεχνικών Έργων  

 Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας  

 Τμήμα Κτηνιατρικής Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας  

 Τμήμα Διοικητικού  

Άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες που υπάρχουν στο νησί είναι: 

 Ο Λιμενικός σταθμός Κέας 

 Το Αστυνομικό Τμήμα.  

 Το γραφείο εξυπηρέτησης φορολογούμενου  που αντικατέστησε τη  Δ.Ο.Υ ΚΕΑΣ 

 Το Τελωνείο 

 Το υποθηκοφυλακείο  
. 

Μεταφορές 

Το οδικό δίκτυο του νησιού καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες μεταφοράς προϊόντων και 

εφοδίων. Η τοπική συγκοινωνία πραγματοποιείται με 2 ιδιωτικά λεωφορεία  και 5 ταξί. Η 

συχνότητα των δρομολογίων μειώνεται το χειμώνα και κάποιες διαδρομές γίνονται μόνο το 

καλοκαίρι. 

Η θαλάσσια συγκοινωνία διεξάγεται από το λιμάνι της Κορησσίας προς το Λαύριο καθημερινά και 

δύο φορές την εβδομάδα υπάρχει σύνδεση της Κέας με τη Σύρο και την Κύθνο. 

Στο νησί υπάρχει ελικοδρόμιο. 
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Ύδρευσης - Άρδευσης  

Το νησί κατά την μυθολογία ονομάζοντα Υδρούσα για το υγρό κλίμα τη πυκνή βλάστηση και 
τα πολλά νερά που είχε και που μέσα στα δάση και κοντά στις πηγές ζούσαν οι Νύμφες. Έχουν 
απογραφεί 79 θέσεις φυσικής ανάβλυσης νερού και από αυτές τρείς της Αγίας Μαρίνας, της Φλέας  
και της Βρύσης του Αγίου Φιλίππου αναβλύζουν όλο το χρόνο. 

Η υδροδότηση γίνεται σήμερα από 5 γεωτρήσεις και 3 πηγάδια. Μόνο ένα μικρό μέρος του 
νησιού σήμερα υδροδοτείται, ενώ μόνο στην περιοχή της Ιουλίδας το νερό χλωριώνεται. 
Ουσιαστικά υδροδοτούνται μόνο οι οικισμοί του βόρειου τμήματος, μεταξύ αυτών και η περιοχή 
του Βουρκαρίου, στην οποία διανέμεται νερό τόσο από την Κορησσία όσο και από τον Οτζιά .Το 
πλέον εκτεταμένο δίκτυο ύδρευσης (Ιουλίδα-Κορησσία)  έχει κατασκευαστεί το 1975 και 
παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Ολόκληρο το υπόλοιπο νησί καλύπτεται από ιδιωτικές 
γεωτρήσεις και πηγάδια Ποίσσες, Κούνδουρος, και με μεταφορά νερού από πηγές Φλέας, Αγίας 
Μαρίνας και άλλες. 

Για τις αρδευτικές ανάγκες υπάρχουν 27 ιδιωτικές γεωτρήσεις και πηγάδια με άδεια (Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων). Επίσης υπάρχουν επτά (7) κοινοτικές 
ομβροδεξαμενές στις περιοχές Σκλαβονικόλας, Κοκκινάδα, Σταυρουδάκι, Άγιος Δημήτριος, Λούρος, 
Πέρα  Μεριά, Παντέχα των 300 m³ και μία στη Πετρούσα των 500 m³.  για την κάλυψη των αναγκων 
της κτηνοτροφίας . 

Ενέργειας 

Η ηλεκτροδότηση του νησιού γίνεται από το Λαύριο μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου 20KV, το 
οποίο καταλήγει στην περιοχή της Κόκκα όπου βρίσκεται και ο υποσταθμός. Από εκεί, με 
εκτεταμένο δίκτυο μέσης τάσης, το ρεύμα διανέμεται σε ολόκληρο το νησί. Η κάλυψη είναι πλήρης. 
Επίσης υπάρχουν 4 βενζινάδικα 3 στην περιοχή της Κορησσίας  και 1 στην Ιουλίδα.  

Η Κέα έχει μια προϊστορία στην αξιοποίηση του αιολικού και του υδατικού δυναμικού. Αρχές 
του 20ου αιώνα λειτουργούσαν περίπου 30 ανεμόμυλοι που χρησιμοποιούνταν για την άλεση των 
αλεύρων και 13 νερόμυλοι στη περιοχή Μυλοποτάμου. Σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικης 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής υπάρχει έντονο ενδιαφέρον απο ιδιώτες, τα τρία τελευταία χρόνια, 
για την εγκατάσταση φωτοβολταικών  ισχύος 1,3 MW. Επίσης εχουν γίνει μελέτες για εγκατάσταση 
αιολικού πάρκου στη περιοχή «Άγιος Παντελεήμων» 2,4 MW, καθώς και για το νησί της 
Μακρονήσου ισχύος 150 MW η οποία όμως απερρίφθει από το Υπουργείο Πολιτισμού.  

 

Τηλεπικοινωνίες 

Σήμερα το νησί εξυπηρετείται από το δίκτυο τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ σε σταθερή τηλεφωνία 
και internet και το καλύπτουν όλες οι ιδιωτικές εταιρίες σε κινητή τηλεφωνία. 
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Εκπαίδευση  

Η πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νησί καλύπτεται από 3 νηπιαγωγεία 
στην  Ιουλίδα, Βουρκάρι, και Κάτω Μεριά, 3 δημοτικά σχολεία στη Κάτω Μερια, Κορρησία και Χώρα, 
1 γυμνάσιο 1 γενικό λύκειο και ένα επαγγελματικό λύκειο. Δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί. 

 

Υγεία – Πρόνοια  

Η κάλυψη της περίθαλψης των κατοίκων των νησιού γίνεται από το πολυδύναμο ιατρείο, το 
οποίο όμως τον τελευταίο καιρό έχει έλλειψη σε ειδικότητες με αποτέλεσμα να λειτουργεί με 
δυσκολίες, ώστε  να μην μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις των κατοίκων αλλά και 
των τουριστών κατά τους θερινούς μήνες. 

Από το 2003 η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κέας υλοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο 
Σπίτι» παρέχοντας συστηματική φροντίδα σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένους, βρέφη, 
άτομα με αναπηρία, εξαρτημένα άτομα κ.λ.π.).  

 

Διαχείριση Υγρών- Στερεών Αποβλήτων 

Τα υγρά απόβλητα των οικισμών, με δεδομένη την έλλειψη κατάλληλων υποδομών 
(αποχετευτικών δικτύων και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων) καταλήγουν ανεπεξέργαστα στη 
θάλασσα. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο κατά τη τουριστική περίοδο, όπου ο 
εξυπηρετούμενος πληθυσμός υπερδιπλασιάζεται με αποτέλεσμα την αύξηση των αντλήσεων 
καθώς και των εκροών λυμάτων συχνά πέρα από τη φέρουσα ικανότητα των αποδεκτών 
δημιουργώντας  τοπική ρύπανσης στις περιοχές, Γιαλισκαριού και Βουρκαριού. Ο κίνδυνος 
ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα είναι μεγάλος στη περίπτωση των Ποισσών καθώς 
και υφαλμύρωσης στις λεκάνες Κορησσίας και Οτζιά. Μελλοντικά προβλέπεται να κατασκευαστεί 
βιολογικός καθαρισμός στην Κορησσία στον οποίο και θα συνδέονται οι οικισμοί της Κορησσίας, 
Ιουλίδας και Βουρκαρίου.  

Η διαχείριση των  απορριμμάτων γινόταν από δύο  Χ.Α.Δ.Α στη θέση Προφήτης Ηλίας, περιοχή 
NATURA και στη θέση Χάλαρα. Σήμερα ο πρώτος έχει αποκατασταθεί και ο δεύτερος βαίνει και 
αυτός προς αποκατάσταση αφού έχει  εγκριθεί και έχει απομείνει το στάδιο της κατασκευής ο 
Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Πάουρας».  
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Α.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Α.6.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Η Κέα είναι ορεινή με έντονο ανάγλυφο. Ανάμεσα στις βουνοσειρές σχηματίζονται κοιλάδες 
μεγαλύτερες των οποίων είναι των Ποισσών , του Μηλοποτάμου  και του Οτζιά δυτικά και του 
Σπαθιού ανατολικά.  

Στις κοιλάδες αυτές καλλιεργούνται λαχανικά , δέντρα κλπ. και τροφοδοτείται το νησί με τα  
προϊόντα τους. Επίσης στο εσωτερικό του νησιού καλλιεργούνται σιτηρά κυρίως για ζωοτροφές σε 
αναβαθμίδες λόγω του ανάγλυφου και ελιές.  

Η κτηνοτροφία στο νησί περιλαμβάνει αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία, και μελισσοκομία, με 
εξαιρετικά προϊόντα κρέατος και μελιού. Εννέα κτηνοτρόφοι διατηρούν ζώα και στη Μακρόνησο, 
αιγοπρόβατα και βοοειδή, παρα την απόφαση του ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1285/24255/16-5-1989 και το 
από 30-8-1995 ΠΔ (ΦΕΚ 895/Δ/1-11-1995) που κηρύχθηκε «ιστορικός τόπος» με το πρώτο και 
απαγορεύθηκαν με το δεύτερο (αρθ. 2 Β.2.γ. «Η ιχθυοκαλλιέργεια, η κτηνοτροφία, το κυνήγι».  

Αρδευόμενες καλλιέργειες υπάρχουν μόνο στις μικρές προσχωσιγενείς κοιλάδες των 
Ποισσών, της Κορησσίας και του Μυλοπόταμου. Οι άλλες καλλιέργειες είναι ξηρικές ή ελλιπώς 
αρδευόμενες. Από τις δενδρώδεις καλλιέργειες ξεχωρίζει η αμυγδαλιά και πολύ λιγότερο η ελιά. 
Στις αναβαθμίδες που παλιά καλλιεργούσαν σιτηρά, σήμερα κάποιες από αυτές σπέρνονται με 
ζωοτροφές. 

Σύμφωνα με τις Δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης οι παραγωγοί του νησιού είναι 234 και από 
αυτούς οι 118 δικαιούνται εξισωτική αποζημίωση ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 

Φυτική παραγωγή 

Η γεωργική γη που δύναται να καλλιεργηθεί είναι 81.900 στρ. σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα. Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι είναι 53.600 στρ.  Η έκταση των 12.600 
στρ. που χαρακτηρίζονται ως δάση καταλαμβάνεται με εκτεταμένο δάσος βασιλικής δρυός 
(Quercus macrolepis) από τα μεγαλύτερα στην περιοχή των Κυκλάδων. Υπάρχουν δύο εκδοχές για 
την δημιουργία του, η μία δέχεται ότι είναι απομεινάρι της εποχής που οι Κυκλάδες καλύπτονταν 
από φυλλοβόλα δάση και η άλλη ότι είναι ανθρωπογενούς προέλευσης για την εκμετάλλευση των 
βαλάνων των δένδρων που τους χρησιμοποιούσαν για την βυρσοδεψία. Επίσης υπάρχουν εκτάσεις 
που καλύπτονται από θαμνώδη και φρυγανώδη βλάστηση και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν 
στην κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία. 

 Πολλές από τις εκτάσεις του νησιού, οι οποίες δεν καλλιεργούνται πλέον, έχουν μετατραπεί 
σε χέρσες οι οποίες έχουν θάμνους και φρυγανώδη βλάστηση.  

Χρήσεις 

Κέα Νομός Κυκλάδων 

Έκταση 

(στρ.) 

Κατανομή 

(%) 

Έκταση 

(στρ.) 

Κατανομή 

(%) 
Γεωργική γη 81.900 55,11 836.100 32,16 

Βοσκότοποι 53.600 36,07 789.500 30,37 

Δάση 12.600 8,48 690.400 26,56 

Λοιπές εκτάσεις 500 0,34 283.400 10,91 

Σύνολο 148.600 100 2.599.400 100 

Πηγή: Πιν. Χρήσεις γης (Στατιστική) 1999-2000. 
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Η γεωργική δραστηριότητα εντοπίζεται κυρίως στην κοιλάδα των Ποισσών με μποστανικά, 
δέντρα και άλλα λαχανικά. Η άρδευση των καλλιεργειών αυτών γίνεται  από πηγάδια και 
γεωτρήσεις.  

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται το είδος καλλιέργειας η έκταση καθώς και ο αριθμός 
παραγωγών, σύμφωνα με τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης των παραγωγών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2012,  

Αμπελουργικό και Ελαιοκομικό Μητρώο 2012 -ΥΠΑΑΤ). 

 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΚΤΑΣΗ (σε στρέμματα) 

Ζωοτροφές 1 9,4 

Σανός 82 1.630,3 

Βοσκότοποι 195 28.980,8 

Εκτάσεις σε καλή γεωργική 

κατάσταση  που 

προσμετρούνται στα 

εκτατικά δικαιώματα 

77 1.562,7 

Εσπεριδοειδή 6 9,1 

Πατάτα 2 1,7 

Κηπευτικά 60 95,5 

Κηπευτικά υπό κάλυψη 4 1,9 

Βρώμη 3 152,2 

Ντομάτες 1 1,5 

Κολοκύθι 1 1 

Φασόλια 1 1 

Κριθάρι 1 25 

Συκιές 56 127,7 

Πορτοκαλιές 3 13,7 

Αμυγδαλιές 2 21,3 

Ελιές 268 1.998,5 

Αμπέλια 153 373,2 
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Σε ότι αφορά στην παραγωγή της φυτικής παραγωγής ανά είδος καλλιέργειας (στρέμματα/κιλά), 
παρουσιάζονται τα εξής στοιχεία στον παρακάτω πίνακα: 

Καλλιέργεια Έκταση σε στρέμματα Παραγωγή σε κιλά 

Βίκος για σανό 2.445 368.200 

Βρώμη για σανό 1.420 640.200 

Μπιζέλια 10 860 

Καρπούζια 210 420.000 

Τριφύλλια 150 60.000 

Αραβόσιτος 190 113.000 

Κολοκυθάκια 24 44.000 

Κουνουπίδια 17 13.000 

Κρεμμύδια ξερά 25 241.000 

Κριθάρι 4.680 902.000 

Λάχανα 38 34.000 

Φασόλια 47 13.600 

Κουκιά 10 1.300 

Πράσα 18 30.000 

Μελιτζάνες υπαίθρου 27 30.500 

Λοιπά (Μαϊντανός, Άνηθος, 

κ.α.) 
118 82.700 

Μπάμιες ποτιστικές 22 21.000 

Πατάτες καλοκαιρινές 50 150.000 

Πατάτες άνοιξης 322 639.500 

Πατάτες φθινοπώρου και 

χειμώνα 

322 639.500 

Πεπόνια 160 320.000 

Τομάτες υπαίθρου 350 365.000 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 503 127.000 

Φασολάκια 25 32.600 

Αροτραίες καλλιέργειες 12.721 4.354 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ 2008 
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Ελαιοκαλλιέργεια 
Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί τελευταία ένα σοβαρό κομμάτι με συνεχώς αυξανόμενες 

φυτεύσεις. Σήμερα καλλιεργούνται 1.998,5 στρ. ελιάς από 268 ελαιοκαλλιεργητές για παραγωγή 
ελαιολάδου. Στην Κέα δεν υπάρχουν ελαιοτριβεία και οι παραγωγοί πηγαίνουν τον ελαιόκαρπο στο 
Κορωπί ή στο Μαρκόπουλο για έκθλιψη, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους.  
 

Αμπελοκαλλιέργεια  
Σύμφωνα με τα στοιχεία του  αμπελουργικού μητρώου στην Κέα καλλιεργούνται 373,2 στρ 

αμπελιών από 153 παραγωγούς Μ.Ο 2,4 στρ ανά παραγωγό. Κυρίως ο μούστος που παράγεται και 
το κρασί «Μαυρούδι» είναι για οικιακή χρήση.  

Στην Κέα οι κυριότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι η Γλυκερήθρα το Σαββατιανό, το 
Μοσχάτο, το Μαυρούδι και άλλες σε μικρότερη έκταση. 

Κηπευτικά  
Η ύπαρξη αρδευτικού νερού έχει ευνοήσει την καλλιέργεια κηπευτικών όπως πατάτα, 

ντομάτα, λαχανικά και μποστανικά στις περιοχές των Ποισσών, της Κορησσίας και του 
Μυλοπόταμου. Η παραγωγή διοχετεύεται στην τοπική αγορά. Στο νησί δεν υπάρχουν 
θερμοκηπιακές καλλιέργειες, είχε γίνει προσπάθεια από έναν παραγωγό όμως εγκαταλείφθηκε 
λόγω του αυξημένου κόστους συντήρησης του θερμοκηπίου και του υψηλού κόστους παραγωγής.  
 

Παραγωγή κηπευτικών προϊόντων σε κιλά - 2002 

Καλλιέργεια Κέα Κυκλάδες 

Τομάτες 260.000 5.345.000 

Αγγούρια  18.000 282.700 

Μελιτζάνες 12.000 473.600 

Κολοκύθια 41.000 1.175.500 

Κρεμμύδια 90.500 2.014.400 

Λάχανα 22.500 592.000 

Μαρούλια 17.500 347.020 

Μπάμιες 2.000 61.100 

Φασολάκια 11.000 535.900 

Πεπόνια 8.500 1.927.150 

Καρπούζια 18.000 2.574.750 

Σκόρδα 4.500 88.450 

Πατάτες 470.000 27.179.700 

Αγκινάρες 4.000 591.400 

Αντίδια 1.000 72.000 

Αρακάς 800 36.600 

Κουνουπίδια 9.500 419.500 

Πράσα 200 28.700 

Φράουλες 800 2.300 

Σπανάκι 1.000 53.800 
Πηγή: Μελέτη για την παραγωγή προϊόντων ειδικών προδιαγραφών στο Νότιο Αιγαίο για την κάλυψη της ζήτησης κατά την Τουριστική περίοδο, για 
μια ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη (Φάση Α’- Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης- Μάιος 2006) 
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Ο γεωργικός εξοπλισμός φαίνεται στον παρακάτω πίνακα από στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
και καλύπτει τις καλλιεργητικές ανάγκες. Στο αρχείο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Κυκλάδων  υπάρχουν με άδεια κυκλοφορίας, 11 διαξονικοί ελκυστήρες και 3 Αγροτικά 
Μηχανήματα Πολλαπλής Χρήσης (Α.Μ.Π.Χ.). 

Γεωργικά μηχανήματα 

Tύπος γεωργικού μηχανήματος  Αριθμός 

Γεωργικοί ελκυστήρες 150 

Μονοαξονικοί ελκυστήρες  100 

Θεριστηκές μικρές χειροκίνητες 150 

Αντλίες βενζίνης 70 

Αντλίες πετρελαίου 80 

Συγκροτήματα τεχνητής βροχής 15 

Συγκροτήματα στάγδην άδρευσης 140 

Μελιτοεξαγωγείς 400 

 Πηγή :Ελ Στατ υπηρεσία 2012 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
Ο Ζωικός πληθυσμός της Κέας σε σχέση με τον αριθμό των παραγωγών για το 2010  φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα με την αιγοπροβατοτροφία να παίζει σημαντικό ρόλο.  
 

 

Είδος Αριθμός Ζώων 

Ίπποι  52 

Ημίονοι 741 

Όνοι 850 

Πρόβατα (κοπαδιάρικα) 4.020 

Αίγες  (οικόσιτες)  

Αίγες (κοπαδιάρικες) 13.090 

Χοίροι (Αναπαραγωγής) 235 

Χοίροι (Κρεατοπαραγωγής) 2.910 

Κουνέλια 95 

Κότες (χωρικής εκτροφής) 2.860 

Βοοειδή εγχώρια βελτιωμένα (αρσενικά) 1.141 

Βοοειδή εγχώρια βελτιωμένα (θηλυκά) 2.347 

Βοοειδή ξενικά (αρσενικά) 60 

Βοοειδή ξενικά (θηλυκά) 75 

Μελίσσια 9.761 

Πηγή: Ετήσιο στατιστικό δελτίο 2008 Ελ. Στατ. 
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Ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων βοοειδών στο νησί ανέρχεται στις 181 εκ’ των οποίων 
οι 51 είναι ανενεργές (μηδενικό ζωικό κεφάλαιο), ο συνολικός αριθμός βοοειδών είναι 1.040 ζώα. 
Οι εκμεταλλεύσεις αυτές είναι κυρίως μικτής κατεύθυνσης. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται 
παρακάτω. 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

  

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

ΕΚ
Μ

ΕΤ
Α

Λ
Λ

ΕΥ
ΣΕ

ΙΣ
 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ 

Θ
Η

Λ
Υ

Κ
Ω

Ν
 

 

ΣΥ
Ν

Ο
Λ

Ο
 Ζ

Ω
Ω

Ν
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

(ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ) 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ
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Σ 

 

Α
Ρ

ΣΕ
Ν

ΙΚ
Ω

Ν
 

Α
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Λ
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Μ
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ΤΗ
 

Κ
Α

ΤΗ
ΓΟ

Ρ
ΙΑ

 

ΣΤ
Α

Υ
Λ

ΙΣ
Μ

Ο
Υ

 

1 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

3 54 22 76 

 

 

23 

 

 

 

21 

 

 

137 

 

 

 

2 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

52 341 389 730 

3 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
126 209 25 234 

ΣΥΝΟΛΟ: 181 604 436 1040 

Πηγή: Αγροτικό Κτηνιατρείο Σύρου - Ιούνιος 2013 

 
Αιγοπροβατοτροφία 
Όσον αφορά την αιγοπροβατοτροφία, το σύνολο των εκμεταλλεύσεων ανέρχεται στις 216 από τις 
οποίες οι 202 είναι εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, οι 10 εκμεταλλεύσεις αιγών και οι 4 
εκμεταλλεύσεις προβάτων. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές είναι κυρίως μικτής κατεύθυνσης. Σε ότι 
αφορά τον ζωικό πληθυσμό του νησιού, ο αριθμός του ζωικού πληθυσμού ανέρχεται σε 12.240 ζώα 
εκ’ των οποίων 7.287 είναι πρόβατα και 4.953 είναι αίγες. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται 
παρακάτω: 
 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΩΝ ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΙΓΕΣ 

1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 1 ΕΩΣ 10 ΖΩΑ 13 113 27 86 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 11 ΕΩΣ 150 ΖΩΑ 193 9744 6.103 3641 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 151 ΕΩΣ 300 ΖΩΑ 6 1.154 840 314 

4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 301 ΕΩΣ 500 ΖΩΑ 4 1.229 317 912 

5 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 501 ΚΑΙ ΑΝΩ ΖΩΑ 0 0 0 0 

 
ΣΥΝΟΛΟ: 216 12.240 7.287 4.953 

Πηγή: Αγροτικό Κτηνιατρείο Σύρου - Ιούνιος 2013 
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Ο κύριος προσανατολισμός της κτηνοτροφίας στην Κέα  είναι η αιγοπροβατορτοφεία και η 
εκτροφή βοοειδών για παραγωγή κρέατος. Η παραγώγή γάλακτος περιορίζεται για οικιακή χρήση 
προς το παρόν αφού δεν υπάρχει ακόμα μονάδα μεταποίησης του γάλακτος (τυροκομείο). Επίσης 
και η εκτροφή χοίρων περιορίζεται κυρίως για οικιακή χρήση.  

Οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις λειτουργούν με πρόχειρες υποδομές (στάβλους) που 
συνήθως χρησιμοποιούνται για την διαχείμαση των ζώων. Μόνο μία έχει άδεια σταυλισμού 
σύμφωνα με το αρχείο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομιας και Κτηνιατρικής. 

 Η διατροφή των ζώων στηρίζεται στη βόσκηση σε ιδιόκτητα ή ενοικιασμένα αγροτεμάχια. 
Συμπληρωματικά δίνονται ζωοτροφές που είτε παράγονται εντός των εκμεταλλεύσεων έιτε 
προέρχονται από το εμπόριο μέσω των Αγροτικών Συν/σμών Κάτω Μεριάς και ¨Καστριανής¨ 
(συνολικό ποσό ζωοτροφών 1312 τόννων το 2012 σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αγροτικής 
Οικονομίας Κέας).  

Ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής κρέατος, καταναλώνεται τοπικά μιάς και υπάρχει το 
παλιό σφαγείο στο νησί  μη μπορώντας όμως να ικανοποιήσει τις ανάγκες και χωρίς να μπορούν να 
εξαχθούν εκτός νησιού σφάγεια ζώων. Σύντομα θα λειτουργήσει σύγχρονο σφαγείο αφού 
βρίσκεται λίγο πριν την τελική έγκριση αδειοδότησης.         
 

     

Μελισσοκομία 

Στο νησί δραστηριοποιούνται 47 μελισσοκόμοι με συνολικό αριθμό κυψελών 2.305 σύμφωνα 
με το μητρώο μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. Αυτός ο 
αριθμός προβλέπεται να αυξηθεί τα επόμενα έτη δεδομένου ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από νέους 
μελισσοκόμους.  

Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των μελισσοκόμων 
διατηρεί μικρό αριθμό κυψελών και στοχεύει στην απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος 

    ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΨΕΛΩΝ 

1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 1 ΕΩΣ 50 ΚΥΨΕΛΕΣ 28 755 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 51 ΕΩΣ 100 ΚΥΨΕΛΕΣ 16 1.163 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 101 ΕΩΣ 200 ΚΥΨΕΛΕΣ 3 387 

 ΣΥΝΟΛΟ 47 2.305 

Πηγή: Τμ. Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων 
 

Στο νησί υπάρχει ο Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κέας η «Καστριανή», ο οποίος 
στήριξε ως «ΚΟΠΑΣ» τη συλλογική προσπάθεια των μελισσοκόμων όχι μόνο της Κέας αλλά και 
άλλων νησιών στην ενημέωση, παραγωγή και επεξεργασία του μελιού.  

Στην Κέα οι μελισσοκόμοι προτιμούν τη στατική μελισσοκομία λόγω του κόστους των 
μεταφορών από νησί σε νησί ή προς την ηπειρωτική Ελλάδα. Επίσης γίνονται από το Κέντρο 
Μελισσοκομίας Πειραιά – Κυκλάδων, προσπάθειες ενημέρωσης των παραγωγών κατά την διάρκεια 
εκπαιδεύσεων, για την καλύτερη παρουσίαση των προϊόντων τους (χρήση κατάλληλου περιέκτη 
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π.χ. γυάλινο βάζο, χρήση ετικέτας, αναγραφή ημερομηνίας λήξης), έτσι ώστε να γίνεται ποιοτικά 
και με ασφάλεια η διάθεση των. 

Η παραγωγή κυμαίνεται από 11-16 κιλά μέλι την κυψέλη και διατίθεται στην τοπική αγορά από 
τους ίδιους τους μελισσοκόμους σε  υψηλές τιμές (περίπου 14€ -15 € το κιλό) λόγω της εξαιρετικής 
ποιότητας.  

 

Αλιεία 

Επαγγελματίες ψαράδες υπάρχουν  εφτά όπου κατέχουν και επαγγελματικά σκάφη. .Περιστασιακά 
φτάνουν στο νησί ψαράδες από Λάυριο ή Κύθνο. Οι ποσότητες των αλιευμάτων διατίθενται στα 
εστιατόρια στις ταβέρνες αλλά και στους πολίτες από την τοπική αγορά. 

Παρακάτω δίνονται στοιχεία για την αλιεία και τους αλιείς του νησιού 

 

Σύνολο αλιευτικών σκαφών 7 (Πηγή:αρχείο υπηρεσίας 2013) 

Σύνολο αλιέων ιδιοκτητών 
αλιευτικού σκάφους 

7 (Πηγή:αρχείο υπηρεσίας 2013) 

Σύνολο αλιεργατών ή 
περιστασιακά απασχολούμενων 

στην αλιεία 

6  Πηγές:Λιμεναρχείο  Νησιού 2011-2012, 
εκτίμηση της υπηρεσίας αλιείας 

Σύνολο επαγγελματιών αλιέων και 
αλιεργατών 

13  εκτίμηση από τον αριθμό των ατομικών 
επαγγελματικών αδειών αλιείας εκδόσεις-
ανανεώσεις) 

Σύνολο ερασιτεχνών αλιέων 58  Πηγή:Λιμεναρχείο  Νησιού 2011-2012 

Σύνολο Χωρητικότητας σε GT 17,21 Πηγή:Εθνικό αλιευτικό μητρώο 2013 

Σύνολο ισχύος μηχανών σε KW 118,23 

 

 
(Πηγή:Εθνικό αλιευτικό μητρώο 2013) 
 

 

Δεν υπάρχουν οργανωμένα αλιευτικά καταφύγια στο νησί. Τα λίγα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 
ελλιμενίζονται στο λιμάνι της Κορησσίας,  στο Βουρκάρι και στον Οτζιά. Μικρή προβλήτα για 
προσέγγιση σκαφών υπάρχει στις Ποίσσες και στο Καμπί. 
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Α.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 Κατασκευάζεται νέο Σφαγείο το οποίο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσής του. 

Εκτός από τα 4 αρτοποιεία και 5 κρεοπωλεία που υπάρχουν στη Κορησσία και την Ιουλίδα, 
έχει λειτουργήσει μία επιχείρηση στο Μυλοπόταμο, που ενισχύθηκε μέσω του προγράμματος 
LEADER+, για τυποποίηση τοπικών προϊόντων φυτικής παραγωγής και η οποία τυποποιεί μέλι, 
παστέλι γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, κάπαρι, λιαστές τομάτες τραχανά κ.α .  

Στο πρόγραμμα LEADER (2012) έχει εγκριθεί πρόταση ιδιώτη για ίδρυση παραδοσιακού 
τυροκομείου και τυποποίησης των ντόπιων τυριών όπως το ξινό, το χλωρό, η μυζήθρα, η κοπανιστή 
και το ασκοτύρι ή τουλομοτύρι. 

Υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτη για την επεξεργασία και τυποποίηση του μελιού και ήδη 
βρίσκεται στο στάδιο της αδειοδότησης. 

Για την παραγωγή ελαιολάδου στην Κέα υπάρχει ενδιαφέρον από ορισμένους πολίτες για 
δημιουργία ελαιοτριβείου και  έχουν υποβάλλει φάκελο προς έγκριση. 

Στο νησί δεν υπάρχει ακόμα εμφιαλωτήριο κρασιού. Υπάρχει όμως η θέληση να 
πραγματοποιηθεί από ιδιώτη και βρίσκεται στο στάδιο της αδειοδότησης. Ετσι το «Μαυρούδι» το 
γνωστό κρασί της Κέας συσκευασμένο κατάλληλα θα μπορεί να διατεθεί νόμιμα στο εμπόριο και 
εκτός νησιού. 

 

Α.6.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Ο τριτογενής τομέας είναι αρκετά ανεπτυγμένος με τον τουρισμό και το εμπόριο να κατέχουν 
εξέχουσα θέση. 

Τουρισμός 

Λόγω του ότι η Κέα είναι το πιο κοντινό νησί των Κυκλάδων (1 ώρα και δέκα λεπτά από Λαύριο) 
συγκεντρώνει αρκετούς τουρίστες το καλοκαίρι αλλά και το Σαββατοκύριακο.  
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Η αυξημένη κίνηση  στο νησί όπως βλέπουμε και στον πιο κάτω πίνακα παρατηρείται Ιούλιο έως 
Αύγουστο.  

 

ΜΗΝΑΣ 2011 2012 

 

ΑΠΟΒ. ΕΠΙΒ. ΑΠΟΒ. ΕΠΙΒ. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 5421 5125 4895 5399 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 4458 4420 3933 3578 

ΜΑΡΤΙΟΣ 8309 8302 4726 4488 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12504 11869 6267 5894 

ΜΑΙΟΣ 11192 11515 12083 11534 

ΙΟΥΝΙΟΣ 19245 19143 9979 10409 

ΙΟΥΛΙΟΣ 31484 27853 19901 16288 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 25216 28054 26425 26299 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 14555 15322 25737 26140 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 5347 5908 12150 15322 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 5143 5281 6454 6884 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 4895 5399 4615 4725 

ΣΥΝΟΛΑ/ΕΤΟΣ 147769 148191 137165 142359 

         Πηγή :Λιμεναρχεία Νομού Κυκλάδων 

Οι δυσχέρειες στις  θαλάσσιες συγκοινωνίες, η έλλειψη κατάλληλων λιμενικών 
εγκαταστάσεων, η έλλειψη εύκολης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, οι ελλείψεις στην 
υγειονομική περίθαλψη για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών καθώς και η απουσία 
γιατρών ειδικότητας επηρεάζουν αρνητικά σε μεγάλο βαθμό τον τουρισμό και τις ειδικές μορφές 
του. Επιπρόσθετο πρόβλημα αποτελούν και οι ελλείψεις στις χερσαίες (εσωτερικές) μεταφορές και 
το ελλιπές οδικό δίκτυο κάνει στους επικέπτες μη προσβάσιμες πολλές παραλίες του νησιού. 
Υπάρχει μικρός αριθμός καταλυμάτων για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες κατά τους θερινούς 
μήνες.  Τα υπάρχοντα τουριστικά καταλύματα  είναι 45 στις περιοχές Κορησσία στον Οτζιά, στις 
Ποίσσες, στο Γυαλισκάρι, στο Βουρκάρι, και στην Ιουλίδα.  

Η υπάρχουσα υποδομή διανυκτέρευσης επισκεπτών φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. 

Ξενοδοχειακό δυναμικό κατά κατηγορία 

  5***** 4**** 3*** 2** 1* Γενικό 
άθροισμα 

ΚΕΑ Μονάδες 
Δωμάτια 
Κλίνες 

 1 
35 
68 

1 
20 
34 

3 
78 
148 

1 
16 
32 

6 
149 
282 

Πηγή : Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2012. 
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Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού. 

Στη Κέα υπάρχει ένα δίκτυο μονοπατιών με σήμανση, χαρτογραφημένο και πιστοποιημένο με ISO 
9001:2000,  συνολικού μήκους 36 χλμ. που έχει χαρακτηριστεί ως ¨Δίκτυο Διαδρομών Πολιτιστικού 
Ενδιαφέροντος¨. Ο επισκέπτης πεζοπόρος μπορεί να θαυμάσει το ¨αγροτικό - φυσικο τοπίο¨ και 
ταυτόχρονα να διασχίσει το παλιό οδικό δίκτυο που συνέδεε τις τέσσερεις πόλεις – κράτη. Έχουν 
επιλεγεί δώδεκα διαδρομές στις οποίες είναι τοποθετημένες ξύλινες πινακίδες που καθοδηγούν 
τους περιπατητές με ασφάλεια. Η περιήγηση στα κατά κύριο λόγο λιθόστρωτα μονοπάτια είναι 
μαγευτική καθώς οι περιπατητές διασχίζοντας τα περνούν μέσα από δάση με βελανιδιές, 
θαυμάζουν τα υπέροχα αγριολούλουδα συναντούν παραδοσιακές πετρόκτιστες πηγές, και 
ασπρισμένα , γραφικά ξωκλήσια, καταλήγοντας είτε σε μικρούς όρμους είτε σε υπέροχες παραλίες.  

Υπάρχει ένας ξενώνας αγροτοτουρισμού, με παρασκευαστήριο προϊόντων και επισκέψιμο 
αγρόκτημα στη θέση Άγιος Γεώργιος Κορησσίας που έγινε με το πρόγραμμα LEADER+. Το 
αγρόκτημα δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τις διάφορες αγροτικές 
εργασίες και τη διαδικασία παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων, όπως τοπικές μαρμελάδες, το 
σπαθόλαδο κ.α. 

Άλλο επισκέψιμο κτήμα με αλώνι και αχυρόσταβλο (θεμωνιά) υπάρχει στη περιοχή Φλέα 
Μυλοποτάμου της Κορησσίας. Βρίσκεται σε θέση που διέρχεται η Διαδρομή Πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος Νο 2 «Ελιξός» και το παλιό μονοπάτι «Μυλοποτάμου – Φλέας».  Επισκευάστηκε με 
το πρόγραμμα LEADER+, και αποτελεί μουσείο αγροτικής κληρονομιάς με πολλά εργαλεία που 
χρησιμοποιούνταν για το όργωμα, το θερισμό, το αλώνισμα, το ζύγισμα, την παρασκευή ψωμιού, 
επίσης υπάρχουν μεγάλα πήλινα και ένας χειρόμυλος, όπου άλεθαν σιτάρι και έφτιαχναν τραχανά. 
Στο κτήμα πραγματοποιούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε 
συνεργασία με το Τοπικό Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών. 

 

 
 
ΕΣΤΙΑΣΗ 

Στην Κέα υπάρχουν 45 μονάδες εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια, ψησταριές, κέντρα διασκέδασης, 
πιτσαρίες) και οι περισσότερες βρίσκονται στις περιοχές Κορρησία Βουρκάρι, Ιουλίδα, Ποίσσες, 
Οτζιάς ,Κούνδουρος(πηγή: ιστοσελίδα επιμελητηρίου Κυκλάδων Ιούνιος 2013). Εδώ μπορεί  ο 
επισκέπτης να γευθεί παραδοσιακές νοστημιές όπως «πασπαλά», «τσίγαρα», «λόζα» και άλλες. 
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

1. Πολλοί νέοι επιθυμούν να μείνουν στην Κέα και να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. 

2. Υπάρχει διαθέσιμη, γεωργική  έκταση κατάλληλη για την ανάπτυξη της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας. 

3. Ύπαρξη εποχιακής αυτοφυούς βλάστησης και ιδιαίτερα θυμαριού που ευνοεί την άριστη 
ποιότητα του μελιού. 

4. Υπάρχει νερό προερχόμενο από πηγές  και γεωτρήσεις που μπορεί να διατεθεί για άρδευση. 

5. Ευνοϊκές κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 

6. Μικρή απόσταση από Αθήνα που με την κατασκευή της Αττικής οδού έχει γίνει ακόμη 
μικρότερη. 

 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

1. Προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές που αντιμετωπίζουν γενικότερα τα νησιά, 

απαγορευτικά, αλλαγές δρομολογίων, εποχιακή διαφοροποίηση συχνότητας. 

2. Ελλείψεις στην υγειονομική περίθαλψη που επιτείνεται με την οικονομική κρίση σε 

γιατρούς ειδικοτήτων, εξοπλισμού  και νοσηλευτικού υλικού. 

3. Μεγάλη εποχιακή αύξηση κυκλοφορίας οχημάτων με λίγους χώρους στάθμευσης ή 

ανύπαρκτους, στην Ιουλίδα στο Βουρκάρι, τη Κορρησία, στις παραλίες Οτζιά και 

Κούνδουρου. 

4. Αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω νησιωτικότητας 

5. Ανεπαρκής ενημέρωση και έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης αγροτών. 

6. Στατική μελισσοκομία με αποτέλεσμα τη μικρή παραγωγή. 

7. Η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών σχεδιασμού και εφαρμογής χωροταξικού σχεδίου στο 

νησί και κίνδυνος αλλαγής χρήσης της γεωργικής γης με την πίεση της οικιστικής επέκτασης. 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 

1. Οι φυσικές ομορφιές του νησιού η πλούσια χλωρίδα  και πανίδα καθώς και τα πολλά 
αρχαιολογικά ευρήματα, τα μοναστήρια και οι εκκλησίες αποτελούν ισχυρό πόλο έλξης 
επισκεπτών. 

2. Η αύξηση του τουρισμού θα επιφέρει και αύξηση της ζήτησης τοπικών προϊόντων. 
3. Η μικρή απόσταση από την αγορά της Αθήνας  κάνει πιο εύκολη την διάθεση των τοπικών 

προϊόντων και εκτός νησιού. 
4. Ως νησί κάτω των 3.100 κατοίκων κατατάσσεται σε πιο ευνοϊκή κατηγορία για την ένταξη σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα για την χρηματοδότηση ιδιωτικών ή συλλογικών επενδύσεων. 
5. Η ζήτηση ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα 

των πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
6. Οι σημαντικές προοπτικές του νησιού για την ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού με το 

πιστοποιημένο, χαρτογραφημένο και με σήμανση δίκτυο μονοπατιών που διαθέτει. 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

1. Η εισαγωγή φθηνών νωπών προϊόντων καθιστά τα ντόπια προϊόντα μη ανταγωνιστικά. 

2. Η ανεξέλεγκτη άντληση από πολλά πηγάδια και γεωτρήσεις που υπάρχουν θα οδηγήσει 
στην υφαλμύρωση των νερών στις Ποίσσες  και στις λεκάνες Κορησσίας και Οτζιά. 

3. Η έλλειψη αποχετευτικό δικτύου και σταθμού επεξεργασίας λυμάτων προκαλεί ρύπανση 
στον υδάτινο αποδέκτη και δημιουργεί κινδύνους στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. 

 

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Το νησιωτικό τοπίο αποτυπώνει το ιστορικό και πολιτιστικό στίγμα των περιοχών και της συνέχειας 
μέσα στο χρόνο. Η διατήρηση του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου και του περιβάλλοντος στα 
νησιά συνδέεται όχι μόνο με την διατήρηση πολλών ειδών της πανίδας και της χλωρίδας αλλά και 
του αγρότη, θα προσθέταμε εμείς, ως φύλακα του περιβάλλοντος και συνεχιστή, παράγοντας 
ποιοτικά προϊόντα.  
Στην Κέα θα πρέπει να εφαρμοστεί μία ισόρροπη οικιστική ανάπτυξη με σύγχρονη προστασία του 
περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις, με στόχο τη διαφύλαξη των σημαντικότερων στοιχείων του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τοπίου. 
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ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

1. Λειτουργία του νέου σφαγείου. 

2. Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την αξιοποίηση-ανάδειξη των αναβαθμίδων. 

3. Ανάπτυξη - Προώθηση – Προβολή Τοπικών Προϊόντων και Προϊόντων Ονομασίας 
Προέλευσης κρεατοσκευσμάτων, λόζα, λουκάνικο, μέλι, κρασί, τυριών. 

4. Εφαρμογή διαχειριστικού σχεδίου εκμετάλλευσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών 
για την προστασία των υδατικών πόρων. Αξιοποίηση φυσικών πηγών και δημιουργία 
δεξαμενών και μικρών αρδευτικών δικτύων σε παραγωγικές περιοχές 

5. Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (μονοπάτια της Κέας) σε συνδυασμό με την 
ανάδειξη των αναβαθμίδων. 

6. Ενίσχυση της κατασκευής και βελτίωσης τουριστικών υποδομών ώστε να γίνουν 
ελκυστικότερες για τους επισκέπτες στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αγροτουρισμού 

7. Στήριξη και ενίσχυση της Απασχόλησης των Νέων  στην Γεωργία με επιδότηση νέων αγροτών 

8. Δημιουργία  ΕΠΑΛ-ΙΕΚ επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης (Γεωργικές ειδικότητες) – Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

9. Κατασκευή ράμπας για ανέλκυση-καθέλκυση αλιευτικών σκαφών πλησίον του λιμένα 
Βουρκαρίου(θέση Κόκα εντός του κόλπου του Αγίου Νικολάου) 

10. Κατασκευή πλωτών προβλητών στο λιμένα Βουρκαρίου για αύξηση της χωρητικότητας(να 
γίνει η ολοκλήρωση της μελέτης Μ.Π.Ε) 

 

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

1. Κατασκευής μικρής μονάδας παρασκευαστηρίου και τυποποίησης λοζα και λουκάνικου 
Κέας ή και άλλων τοπικών προϊόντων κρέατος.   

2. Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων εκτροφής αιγοπροβάτων – βοοειδών για 
καλύτερη αξιοποίση γάλακτος – και βελτίωσης αποδόσεων παραγωγής κρέατος. 

3. Τακτοποίηση  αδειοδότησης των υπαρχόντων σταυλικών εγκαταστάσεων. 

4. Κατασκευή ελαιοτριβείου που θα απορροφήσει την παραγωγή του νησιού και θα ελαττώσει 
το κόστος παραγωγής του ελαιολάδου, λόγω μεταφοράς του ελαιοκάρπου στην Αττική. 
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5. Κατασκευή μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης γάλακτος τυροκομείων μικρής 
δυναμικότητας παράγοντας προϊόντα για την τόπια αγορά αλλά και των Αθηνών. 

6. Αναδιάρθρωση αμπελώνων, χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης και κατασκευή μικρών 
οινοποιείων για εμφιάλωση τοπικού οίνου.  

7. Κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και  τυποποίησης μελιού καθώς και γλυκών με βάση το 
μέλι.  

8. Αύξηση της καλλιέργειας των κτηνοτροφικών φυτών στις διαθέσιμες εκτάσεις για 
αντικατάσταση των εισαγόμενων ζωοτροφών που αυξάνουν το κόστος παραγωγής της 
κτηνοτροφίας. 

9. Συμμετοχή σε εκθέσεις για προβολή των τοπικών προϊόντων. 

 

Εκπαίδευση 

1. Προτείνεται η εκπαίδευση των νέων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή 
τομέα αλλά και των ατόμων που ήδη απασχολούνται, ώστε να γνωρίσουν και να 
εφαρμόσουν τις νέες τεχνικές που δεν εφαρμόζονται στο νησί. Στο νησί έχουν εγκατασταθεί 
νέοι σε ηλικία άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να απασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα 
αποκλειστικά, ή συμπληρωματικά με τον τουρισμό. 

2. Προτείνεται η ενημέρωση σε κοινοτικά προγράμματα για ιδιωτικές επενδύσεις και 
επιδοτήσεις καθώς και σε θέματα που αφορούν νομικό πλαίσιο για άδειες λειτουργίας και 
ανάπτυξη συλλογικών δομών. 

3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού για να στηριχθούν μορφές 
εναλλακτικού τουρισμού. 

 

 

 


