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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

A.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
        

     Τα Κουφονήσια αποτελούνται από νησίδες (Πάνω και Κάτω  Κουφονήσι, Άγιος   

Ανδρέας, Βούλγαρη, Γλαρονήσι, Κέρος, Λάζαρος, Μεγάλη Πλάκα, Πλακή, Πρασούρα και 

Τσουλούφι) που  όλες μαζί ανήκουν στο σύμπλεγμα των Μικρών Κυκλάδων. Η συνολική  έκτασή 

τους είναι 26 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο σε έκταση νησί είναι η Κέρος(15,2τ.χλμ) 

ενώ το μόνο κατοικημένο(όλο τον χρόνο) είναι το Άνω Κουφονήσι , έκτασης 3,5 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων και είναι το μικρότερο σε έκταση κατοικημένο νησί των Κυκλάδων. Το Κάτω 

Κουφονήσι, έκτασης 4,3 τ.χλμέτρων, κατοικείται εποχιακά .Χωρίζονται μεταξύ τους από ένα 

στενό πορθμό πλάτους 200 μέτρων(σ’ αυτό στηρίζεται η εκδοχή ότι η ονομασία προέρχεται από 

την αρχαιότητα, γιατί ο πορθμός- κόλπος που βρίσκεται μεταξύ των δύο νησιών και του 

Γλαρονησίου, ονομαζόταν <<κωφός λιμήν>>, δηλαδή απάνεμο λιμάνι).  

    Γεωγραφικά, τα συναντά κανείς 3 ν.μ. νοτιοανατολικά της Νάξου και δυτικά της Αμοργού. Η 

απόσταση του Κουφονησιού από το λιμάνι του Πειραιά είναι 120ν.μίλια και από το λιμάνι της 

Νάξου 21ν.μ 
 

   Μορφολογία: Τα εδαφολογικά, γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής είναι 

πανομοιότυπα με αυτά των λοιπών Κυκλαδίτικων νησιών. Επομένως, το ανάγλυφο του νησιού 

παρουσιάζεται έντονο με απότομες ακρογιαλιές και μικρούς όρμους. Στο εσωτερικό του νησιού 

οι λοφώδεις εξάρσεις παρουσιάζονται πιο έντονες. Το Κουφονήσι αποτελείται αποκλειστικά 

σχεδόν από νεογενείς σχηματισμούς, δηλαδή από εναλλαγές μαργαϊκών ασβεστολίθων, 

μαργών και ψαμμιτών. Όλοι αυτοί οι σχηματισμοί είναι οριζόντιοι ή παρουσιάζουν μια μικρή 

κλίση προς τα νότια.Το νησί έχει πολύ ήπιο ανάγλυφο και είναι εμφανής η απουσία έντονων 

τεκτονικών φαινόμενων. Η γεωλογική δομή του νησιού, σε συνδυασμό με τις κακές υδρολογικές 

συνθήκες(λίγες βροχοπτώσεις, μεγάλη εξάτμιση κλπ.) και το μικρό μέγεθος του νησιού (6 km
2 

έκταση, με μέση διάμετρο 2 km) δημιουργούν υδρογεωλογικές συνθήκες, οι οποίες δεν είναι 

καθόλου ευνοϊκές για το σχηματισμό υδροφόρων, που να αποθηκεύουν αξιόλογα αποθέματα 

με ικανοποιητική ή τουλάχιστον αποδεκτή ποιότητα νερού (Κοινότητα Κουφονησίων – Προμελέτη, 

2006). Δεν υπάρχουν επίσης εκμεταλλεύσιμοι αλλουβιακοί υδροφόροι, γιατί ο σχηματισμός 

αναπτύσσεται σε πολύ μικρή έκταση, στην παράκτια περιοχή προς νότο, με μικρή λεκάνη 

επιφανειακής τροφοδοσίας και μάλιστα στα όρια του οικισμού.  
 

      Κλίμα: Στο νησί επικρατούν οι ήπιες μετεωρολογικές συνθήκες των Κυκλάδων. Η μέση 

θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 11
ο
C και 28 

ο
C. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν ακραίες 

θερμοκρασιακές καταστάσεις. Θερμότεροι μήνες είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος (28 
ο
C) . Από 

άποψη αλλαγής θερμοκρασίας, η εντονότερη παρατηρείται μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου.  
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    Το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης είναι περιορισμένο και από τα χαμηλότερα της Ελλάδας. Οι 

Κυκλάδες, γενικότερα, χαρακτηρίζονται από τον μεγαλύτερο αριθμό αίθριων ημερών κατά την 

διάρκεια του έτους, και οι μικρές Κυκλάδες από τον μεγαλύτερο 
 

Οι συνήθως, πνέοντες άνεμοι την εποχή του καλοκαιριού, ευνοούν τα μεγάλα ποσοστά 

εξάτμισης. Έτσι, οι μόνιμες επιφανειακές απορροές είναι μηδενικές. Γενικά το κλίμα της 

περιοχής χαρακτηρίζεται εύκρατο, μεσογειακό, με κύριο χαρακτηριστικό την ηπιότητα των 

κλιματικών φαινόμενων.  

 

                                                                   ΕΤΟΣ 2012 

Αυτόματης καταγραφής μετεωρολογικός σταθμός Ηρακλειάς (λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 2011). Σημειώνεται, επίσης, ότι 
στο Κουφονήσι άρχισε να λειτουργεί σταθμός πρόσφατα (Ιούλιος 2013). 
 

     Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ότι είναι ανεμόπληκτη(όπως όλο το 

Αιγαίο), με ετήσιους ισχυρούς έως σφοδρούς ανέμους (συνήθως Ιούνιο-Σεπτέμβρη) κυρίως 

βόρειας διεύθυνσης, αλλά και με ξαφνικούς, μικρής διάρκειας, που φτάνουν την δύναμη 

ισχυρής θύελλας. Τα θαλάσσια ρεύματα που σχηματίζονται στο στενό των Κουφονησίων είναι 

επιφανειακά και έτσι έχουν τη διεύθυνση των ανέμων. Μεταξύ Κουφονησίων και Νάξου 

παρατηρούνται μεγάλα ύψη κύματος, που φτάνουν και τα 4 m.  

    Συμπερασματικά : ο συνδυασμός των εδαφικών και κλιματικών παραγόντων(μέσο ετήσιο 

ύψος βροχής και παρατεταμένη καλοκαιρινή ανομβρία , συνεπικουρούμενη από τους ισχυρούς 

ανέμους) έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ξηροθερμικό κλιματικό περιβάλλον, 

δυσμενές για αυτοφυή βλάστηση και για καλλιέργειες. Η έλλειψη δε του αρδευτικού νερού 

συντελεί αποφασιστικά στο είδος, αλλά και στην μείωση των αποδόσεων ακόμα και των 

αροτραίων καλλιεργειών. 

 

      Βιοκλίμα : το βιοκλίμα αφορά τη σχέση των έμβιων οργανισμών και ιδιαίτερα τις σχέσεις 

των καλλιεργειών και της βλάστησης με τους κλιματικούς παράγοντες, μια και οι φυτικές 

διαπλάσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις καιρικές συνθήκες της περιοχής. Σύμφωνα με 

αυτήν την ταξινόμηση, το κλίμα του Κουφονησίου μπορεί να χαρακτηρισθεί ημίξηρο, με θερμό 

χειμώνα ,με θερμομεσογειακές διαπλάσεις Αν. Μεσογείου.   

 

ΜΕΣΕΣ 
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ: 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΒ ΔΕΚ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 10,4 11,4 13,5 17,1 20,4 25,1 28 28,1 24,4 22,3 18,2 13,9 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

12,4 13,8 16,4 20,3 24,1 29,2 32,3 32,1 27,9 25,4 20,7 16,3 

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

8,1 8,8 10,1 14,1 17,0 21,6 24,7 24,8 21,6 19,4 15,8 10,8 

ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΥΓΡΑΣΙΑΣ (%) 

69 70,9 69,6 71,6 70,6 63,7 58,8 54,9 67,4 72,5 74,4 74,6 

ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ 
 (σύνολο  έτους: 
265,4 mm) 

 
32,4 

 
75,4 

 
18,2 

 
15,4 

 
5,0 

 
- 

 
- 

 
0,2 

 
- 

 
6,0 

 
44,2 

 
68,6 



 - 3 - 

 

 

Α.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

2.1Οικολογικό ενδιαφέρον  

 

    Τα Κουφονήσια  έχουν χαρακτηριστεί από την επιστημονική κοινότητα ως οικολογικά 

σημαντική περιοχή, καθώς φιλοξενούν  πολλά σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Όλα τα νησιά  

είναι ενταγμένα στο δίκτυο NATURA 2000, με Κωδικό Τόπου  GR4220013, 1/4/1995,και έχουν 

χαρακτηρισθεί ως βιότοπος CORINE, με κωδικό AG0060028, 1/3/93. Θεωρείται σημαντική 

περιοχή για μεταναστευτικά πουλιά και ενδημικά είδη και πλούσια για θαλάσσια είδη.  

 

 

2.2 Αυτοφυής βλάστηση –δασικές εκτάσεις  
 

    Στο Κουφονήσι δεν υπάρχουν δασολογικοί χάρτες και ο χαρακτηρισμός γίνεται κατόπιν 

αιτήσεως των ιδιωτών. Οι κατηγορίες που εντάσσονται οι εκτάσεις είναι τρεις:      

 α) Καλλιεργήσιμες εκτάσεις και εκτάσεις που καλλιεργούντο στο παρελθόν και έχουν 

εγκαταλειφθεί(με μικρή φρυγανώδη βλάστηση),  

β) εκτάσεις με φρυγανώδη βλάστηση, χορτολιβαδικής μορφής, με πετρώδες έδαφος, και που 

δεν έχουν καλλιεργηθεί ποτέ στο παρελθόν και  

γ) δασικής μορφής, που καλύπτονται με δασική βλάστηση (κυρίως φίδες και σχίνα σε 

ποσοστό>15%). Στα Κουφονήσια σχεδόν δεν υπάρχουν εκτάσεις της α’ κατηγορίας. 

 

2.3 Φύση  

      Σ' όλο το μήκος της νότιας ακτής του νησιού, από τον Παριανό στα δυτικά ως το Πορί στα 

ανατολικά, οι παραλίες του νησιού είναι ιδιαίτερες. Μισοφέγγαρα χρυσής άμμου 

εναλλάσσονται με άγρια στην όψη σπήλαια, που το κύμα έχει σκάψει στα βράχια. Σε γενικές 

γραμμές, όσο βαδίζει κανείς προς τα ανατολικά, τόσο οι παραλίες γίνονται καλύτερες και η 

βλάστηση συγκριτικά πυκνότερη. Ένα μονοπάτι παράλληλο με τη νότια ακτογραμμή του νησιού 

επιτρέπει να δει κανείς τις παραλίες του νησιού. Ο Φοίνικας και ο Φανός είναι οι πιο 

πολυσύχναστες παραλίες, η Πλατιά Πούντα η πιο ερημική, και το Πορί η πιο απομακρυσμένη, 

αλλά και μάλλον η καλύτερη ακτή. Απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα από την Χώρα. Πριν το Πορί 

υπάρχει η διάσημη «Πισίνα», μια πέτρινη δεξαμενή με θαλασσινό νερό.. Δίπλα στο μονοπάτι 

συναντά κανείς αμμοθίνες γεμάτες λευκά κρινάκια, ένα σπάνιο είδος, που μόνο στις Κυκλάδες 

συναντάται. Ακόμα υπάρχουν παραλίες και στο Κάτω Κουφονήσι που η προσέγγισή τους γίνεται 

μόνο με καΐκι. Οι παραλίες έχουν χοντρή άμμο και προσφέρονται για ήσυχες διακοπές και 

απομόνωση  
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Α.3 ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

      Τα Κουφονήσια κατοικούνται αδιάλειπτα από την προϊστορική ακόμα εποχή. Ανασκαφές 

που έγιναν στην περιοχή «Επάνω Μύλοι» έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα, ταφικά και 

άλλα των πρώιμων φάσεων του Κυκλαδικού πολιτισμού. Ίσως το πιο σημαντικό από αυτά, ένα 

τηγανόσχημο αγγείο με χαραγμένο επάνω του ένα εννιάκτινο αστέρι, φυλάσσεται σήμερα στο 

Μουσείο της Νάξου. Μια δεύτερη ανασκαφή στο νότιο άκρο της ανατολικής ακτής αποκάλυψε 

ευρήματα Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων. Η γειτονική Κέρος επίσης, από ότι οι έρευνες 

δείχνουν, αποτέλεσε σημαντικό κέντρο του Κυκλαδικού Πολιτισμού (3.000 – 2.000 π.Χ.).  

Στη διάρκεια των αιώνων που ακολούθησαν τα Κουφονήσια ακολούθησαν την κοινή μοίρα 

όλων των νησιών των Κυκλάδων, μήλο της έριδας για ποικιλώνυμους πειρατές. Γνώρισαν την 

κυριαρχία των Ενετών και των Τούρκων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια κυρίως του 17ου αιώνα 

συγκρούστηκαν αρκετές φορές για την εξουσία των νησιών του Αιγαίου Πελάγους. Οι 

Κουφονησιώτες άλλοτε από ανάγκη και άλλοτε κατ' επιλογή, συνέπρατταν συχνά με Μανιάτες 

ή με άλλους πειρατές, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τον πορθμό ανάμεσα στο Πάνω και το Κάτω 

Κουφονήσι ως ασφαλές καταφύγιο.  

    Τον 17
ο 

αιώνα, την περίοδο των μεγάλων συγκρούσεων ανάμεσα στις δύο ναυτικές 

υπερδυνάμεις της εποχής, τη Βενετία και την Τουρκία, οι Κουφονησιώτες βρέθηκαν 

αποκλεισμένοι και αντιμέτωποι με το φάσμα του λιμού, γιατί το νησί ήταν άγονο. 

    Τα Κουφονήσια απελευθερώθηκαν όπως όλες οι Κυκλάδες και ενσωματώθηκαν στο 

νεοσύστατο ελληνικό κράτος το 1830.  

 

Α.4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

    Τα Κουφονήσια (Πάνω και Κάτω) είναι νησί της περιφερειακής Ενότητας Νάξου και αποτελεί 

Δημοτική Ενότητα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.   

 Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η εξέλιξη του μονίμου πληθυσμού και του πραγματικού. 

 
Μόνιμος Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

  2001 2011 

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 376 399 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 109.956 117.987 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 298.462 308.975 

 
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

KOYΦΟΝΗΣΙΑ 298 292 251 237 275 366 412 

Κυκλάδες 125.959 99.959 86.337 88.458 94.005 112.615 124.525 

Περιφέρεια 
 

247.439 222.980 207.354 233.529 257.481 302.686 366.795 
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 Φαίνεται ότι οι ρυθμοί μείωσης του πληθυσμού του Κουφονησιού, τις δεκαετίες του ’70 και 

’80 δεν διαφέρουν απ’αυτό των Κυκλάδων .Αντίθετα η  αύξηση τις δεκαετίες 1990,2000  έγινε με 

πιο έντονους ρυθμούς . Η σημαντική αύξηση, εκτιμάται ότι οφείλεται στην δημιουργία κατάλληλων 

προϋποθέσεων για την γενικότερη ανάπτυξη, αλλά και ειδικότερα στην πριμοδότηση της πρώτης 

εγκατάστασης νέων με στόχο την άσκηση γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και 

εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με σχέδια βελτίωσης, και στην ανάπτυξη του 

τουρισμού.  

 
 
Οι ηλικιακές ομάδες του μόνιμου πληθυσμού, κατά την απογραφή του 2011,περιγράφονται ως 
εξής: 
 

 0-14 15-24 25-64 65 και άνω Σύνολο 

Άρενες 22 21 138 35 216 

Θήλεις 28 20 102 33 183 

Σύνολο 50 41 240 68 399 
Πηγή  ΕΛΣΤΑΤ.  

 
 
 

Α.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 
5.1 μεταφορών 

   Το οδικό δίκτυο του νησιού δεν παρουσιάζεται ικανοποιητικό από άποψη βατότητας και 

επικοινωνίας. Υπάρχει ο κύριος δρόμος(τσιμεντοστρωμένος εντός του οικισμού), ο οποίος 

διασχίζει τον οικισμό και συνδέει τις περιοχές του ‘’φοίνικα’’(μικρός οικισμός με ξενοδοχεία) 

και του Αλιευτικού καταφυγίου. Υπάρχουν και αρκετοί χωματόδρομοι εκτός οικισμού, μέσω των 

οποίων γίνεται δυνατή η μετάβαση στα διάφορα σημεία του νησιού.  
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   Στο νησί δεν υπάρχουν δημόσια μεταφορικά μέσα, σε χερσαίες μεταφορές. Υπάρχουν μόνο 

ιδιωτικά αυτοκίνητα και μηχανάκια, προς ενοικίαση. Υπάρχει πρόβλημα με το κυκλοφοριακό με 

τον θόρυβο και την στάθμευση των αυτοκινήτων (τα ΙΧ των ντόπιων ξεπερνούν τα 100 και τους 

θερινούς μήνες αυξάνονται δραματικά ), και γίνεται εντονότερο το καλοκαίρι, λόγω του ότι το 

λιμάνι βρίσκεται εντός του οικισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αυτοκίνητα έχουν πρόσβαση 

στις παραλίες του νησιού μέχρι 50 μέτρα από την ακτή. 

 

   Η ακτοπλοϊκή σύνδεση εξυπηρετείται από το κεντρικό λιμάνι στη Χώρα, σε έναν κόλπο που 

βρίσκεται στο ΝΔ μέρος του νησιού, όπου υπάρχει προβλήτας για τα μεγάλα πλοία. 

Το νησί συνδέεται απευθείας: 

 
 με τον Πειραιά ,τρεις φορές την εβδομάδα (F/B) 
 
 με τη Νάξο, Σχοινούσα, Ηρακλειά, Αμοργό, καθημερινά- εκτός Κυριακής (τοπικό πλοίο) 
 
 Με την Σύρο, μια φορά την βδομάδα.(F/B) 
 
Εκτός από τα τακτικά δρομολόγια, υπάρχουν και τα δύο σκάφη (‘’λάντζα’’ και θαλάσσιο ταξί) 

του θρυλικού ‘’καπετάν Πράσινου’’, που καλύπτουν όλες τις έκτακτες ανάγκες μεταφοράς από 

το Κουφονήσι προς την Νάξο, μέσω ‘’Βόλακα (αγκυροβολιά που απέχει γύρω στα 3,5 ν.μ από το 

λιμάνι του Κουφονησιού και 52 χιλιόμετρα από την Χώρα της Νάξου). 

        Στο λιμάνι επίσης, έχει κατασκευασθεί (με πρόγραμμα του ΕΟΤ)και λειτουργεί εδώ και 

τέσσερα χρόνια μαρίνα όπου αγκυροβολούν σκάφη αναψυχής – συνήθως μικρά έως μεσαίου 

μεγέθους ιστιοφόρα, Όμως  τα δύο τελευταία χρόνια δεν συντηρείται κανονικά , με αποτέλεσμα 

την δυσλειτουργία της. 

 

     Το ελικοδρόμιο είναι σύγχρονο και διεθνών προδιαγραφών και βρίσκεται στον οικισμό της 

χώρας, κοντά στο λιμάνι. Λειτουργεί σε 24άωρη βάση, κυρίως για την αερομεταφορά έκτακτων 

ιατρικών περιστατικών. 

 

 

5.2 Ύδρευσης 

 

  Σε όλα σχεδόν τα σπίτια και τουριστικές μονάδες του νησιού, υπάρχουν δεξαμενές 

συλλογής βρόχινου νερού, το οποίο χρησιμοποιείται  κατά τους χειμερινούς μήνες ως νερό 

ύδρευσης κατά 90%.  

   

Οι ετήσιες  ανάγκες σε  νερό  υπολογίζεται ότι είναι  75.000 m3 ετησίως (9 τον Ιούνιο, 30 Ιούλιο-

Αύγουστο και 26 τους λοιπούς μήνες). Εκτιμάται ότι το υδατικό έλλειμμα , αν αφαιρεθούν οι 

ποσότητες που μπορούν να παραχθούν (π.χ ομβροδεξαμενές), είναι της τάξης των  65.000 m3/ 
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έτος. Το νερό αυτό το προμηθεύεται το νησί από το Λαύριο Αττικής, με υδροφόρο πλοίο, το 

οποίο τροφοδοτεί  3 δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 2.500 m3, που έχουν κατασκευασθεί  

σε σημείο του οικισμού με υψόμετρο 40. Από εκεί με φυσική ροή διοχετεύεται στα σπίτια . Κατά 

τους θερινούς μήνες η τροφοδοσία του νησιού με υδροφόρο γίνεται κάθε 4 με 5 μέρες, ενώ 

τους χειμερινούς κάθε 15-20 . Ωστόσο οι κάτοικοι και ξενοδοχειακές μονάδες υποχρεούνται να 

έχουν γεμάτες τις δεξαμενές τους τον Μάιο, για αποκλειστική χρήση, σε περίπτωση έλλειψης, 

το καλοκαίρι. 

   Επιπλέον έχουν  ξεκινήσει οι εργασίες για την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης, 

δυναμικότητας 600 m3, στην περιοχή ‘’Παριανός’’ που βρίσκεται στο ΝΔ μέρος του νησιού, 

κοντά στο λιμάνι. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και λειτουργήσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου 

2014. 

    Παρόλα αυτά και επειδή το νερό των υδροφόρων  φτάνει  αρκετά υποβαθμισμένο, οι κάτοικοι  

πίνουν ή εμφιαλωμένο ή προμηθεύονται από τις 2 δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 260 m3,  

που βρίσκονται σε ανάλογα σημεία του οικισμού, βρόχινο. 

 

 

 

5.3 Άρδευσης 

 

 Στο νησί, υπάρχουν 2 υδροληψίες , κοινοτική γεώτρηση (ικανοποιητικής ποιότητας και 

ποσότητας νερού ) σε απόσταση περίπου μικρότερη από 3,5 χιλιόμετρα από την πιο 

απομακρυσμένη κτηνοτροφική μονάδα  και κοινοτικό πηγάδι(υφάλμυρο νερό / βρίσκεται μέσα 

στον οικισμό), που καταγράφονται ως  αρδευτικές . 

Η γεώτρηση λειτουργούσε με πιεστική αντλία,  απ’ όπου οι κτηνοτρόφοι με μικρά 

μεταφερόμενα βυτία  προμηθεύονταν νερό για τα ζώα . Εδώ και 2 χρόνια  η αντλία δεν 

λειτουργεί και αναγκάζονται οι κτηνοτρόφοι να προμηθεύονται νερό για τα ζώα τους από το 

υποβαθμισμένο πηγάδι . 

 Εκτιμάται επίσης ότι υπάρχουν περίπου 15 ιδιωτικά πηγάδια, βάθους το πολύ 9 μέτρων και 

γύρω στις 10 γεωτρήσεις, βάθους το πολύ 40 μέτρων, αρκετά από τα οποία εξασφαλίζουν 

ικανοποιητικής ποιότητας νερό για γεωργική χρήση. Οι περισσότερες αυτές υδροληψίες είτε 

είναι πολύ παλιές και δεν έχουν νομιμοποιηθεί (στερούνται άδειας  χρήσης νερού) , ή νεότερες 

χωρίς άδεια ανόρυξης.  
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5.4 Τηλεπικοινωνιών και ενέργειας 
 

Το Πάνω Κουφονήσι ηλεκτροδοτήθηκε το 1984. Το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος 

βρίσκεται στην Πάρο. Από κει, μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, το ρεύμα μεταφέρεται στη Νάξο. 

Η τροφοδοσία γίνεται από τη Νάξο, με δύο εναλλακτικούς τρόπους: ένα παλαιότερο καλώδιο, 

το οποίο ακολουθεί τη διαδρομή Νάξος-Κουφονήσι-Σχοινούσα-Ηρακλειά και ένα νέο καλώδιο, 

το οποίο έρχεται απευθείας από τη Νάξο στην Ηρακλειά και συνεχίζει στη Σχοινούσα και το 

Κουφονήσι.  

Υπάρχουν λίγοι ηλιακοί θερμοσίφωνες στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Γενικά όμως 

αποφεύγονται για αισθητικούς λόγους στις ταράτσες. Οι περισσότεροι τους αντικαθιστούν 

πλέον με boiler. 

Το Κάτω Κουφονήσι δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί και από τις 16 εξοχικές κατοικίες που υπάρχουν 

στο νησί καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες στις 6 από φωτοβολταϊκά και στις λοιπές από 

γεννήτριες.  

 

5.5 Διαχείρισης λυμάτων -απορριμμάτων 
 

    Στο Πάνω Κουφονήσι έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί (εδώ και 4 χρόνια) Μονάδα 

Επεξεργασίας Λυμάτων, η οποία βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νησιού, 450 m από την ακτή. 

Πρόκειται για μονάδα πρωτοβάθμιας επεξεργασίας με μεγάλη διάμετρο ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα για αύξησης της παροχής. Τα επεξεργασμένα λύματα αποχύνονται στη θάλασσα 

(σε απόσταση 200 μέτρων από την ακτή) και παρασύρονται από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα 

που επικρατούν στην περιοχή. Εξετάζεται το ενδεχόμενο της δημιουργίας δευτεροβάθμιας, 

τουλάχιστον, μονάδας επεξεργασίας στο μέλλον, γιατί θεωρείται από τους περισσότερους ότι 

επηρεάζεται δυσμενώς ο θαλάσσιος πλούτος της περιοχής, αφού διοχετεύονται ανεπεξέργαστα 

τα λύματα. 

     Στο Πάνω  Κουφονήσι υπάρχει χωματερή όπου μεταφέρονται(με 2 απορριμματοφόρα 

οχήματα) και αποτίθενται ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια, μέσα σε μία μεγάλη τάφρο. Το καλοκαίρι 

συσσωρεύεται τεράστιος όγκος.  

 

 

5.6 Κοινωνικές υποδομές  
 

    Υπηρεσίες υγείας: Στο Κουφονήσι υπάρχει ένα πλήρως εξοπλισμένο Πολυδύναμο 

Περιφερειακό Ιατρείο, για το οποίο προβλέπονται 2 θέσεις γιατρών (ειδικευμένου και 

αγροτικού) και μία θέση νοσηλευτικού προσωπικού. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουν στελεχωθεί 

οι θέσεις των γιατρών, οπότε, για την εξυπηρέτηση του νησιού μεταβαίνει (και εγκαθίσταται για 

μια εβδομάδα) ένας  από τους αγροτικούς γιατρούς του  νοσοκομείου της Νάξου, εναλλάξ. 
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   Δομές εξυπηρέτησης πολιτών: Λειτουργεί ΚΕΠ, με έναν υπάλληλο και συστεγάζεται με το 

Κοινοτικό Κατάστημα, όπου υπηρετούν 3 Δημοτικοί υπάλληλοι (γραμματέας, οδηγός 

απορριμματοφόρου, υπεύθυνος καθαριότητας της Δημοτικής Κοινότητας). Το κτήριο είναι 

καινούριο και επαρκέστατο, από άποψη αιθουσών. Στο κτήριο αυτό υπάρχει αίθουσα που έχει 

διαμορφωθεί , εξοπλισθεί και λειτουργεί ως οδοντιατρείο και μεταβαίνει μία φορά την 

εβδομάδα ιδιώτης γιατρός από την Νάξο.   Στον ίδιο χώρο λειτουργεί ξενώνας , όπου μπορούν 

να φιλοξενηθούν 4 άτομα  

. 

  Εκπαιδευτικές: στο Κουφονήσι λειτουργεί Νηπιαγωγείο, Διθέσιο Δημοτικό σχολείο και 

Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις, που όλα  συστεγάζονται σε ένα κτήριο, το οποίο κρίνεται 

επαρκές, όσον αφορά την δόμηση και ανεπαρκές, όσον αφορά τους διαθέσιμους χώρους 

(αίθουσες διδασκαλίας, κοινός προαύλιος χώρος για μαθητές μεγάλης ηλικιακής διαφοράς). 

 Την τρέχουσα σχολική χρονιά, φοιτούν:7 νήπια, 17 μαθητές στο Δημοτικό, 10 στο Γυμνάσιο και 

λειτουργούν όλες οι Λυκειακές Τάξεις με 13 μαθητές. Στον πίνακα που ακολουθεί, 

καταγράφηκαν οι μαθητές που φοίτησαν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου & Λυκείου, την τελευταία 

πενταετία: 

 

Σχολική χρονιά 2009-10 2010 -11 2011-12 2012-13 2013-14 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 8 4 4 3 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 6 5 2 7 
        ( Πηγή: Δ/νση Β΄θμιας εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων) 

  
 
 
 
 

Α.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

Κύρια ενασχόληση των κατοίκων αποτελεί ακόμη η αλιεία,. Σχεδόν όλες οι οικογένειες 

ασχολούνται με την αλιεία.. Με μια δόση υπερβολής οι ίδιοι συνηθίζουν να λένε ότι τα καΐκια 

είναι περισσότερα από τις οικογένειες του νησιού. Γεγονός είναι πάντως ότι με 33 μεγάλα 

σκάφη (δίχως δηλαδή να υπολογίσει κανείς τα «χταποδιάρικα» και τα μικρότερα), το Κουφονήσι 

διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους της Ελλάδας, αναλογικά πάντα με 

τον πληθυσμό του. 

 

 Το Κουφονήσι έχει αρχίσει να αναπτύσσεται τουριστικά την τελευταία εικοσαετία, με 

συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς και ο τουρισμός τείνει να γίνει πλέον η κύρια επαγγελματική 

δραστηριότητα των κατοίκων.  
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Το μεγαλύτερο  ποσοστό των κατοίκων είναι μερικής . Σπάνιο να βρεθεί οικογένεια , που 

να ασχολείται  αποκλειστικά  με τον τουρισμό, την αλιεία ή την κτηνοτροφία (ενδεικτικά 

σημειώνουμε ότι από τις 1-2 καθαρά αγροτικές οικογένειες-κτηνοτρόφοι- του νησιού της 

δεκαετίας 1990-2000, προέκυψαν νέοι αγρότες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν σχέδια βελτίωσης 

αγροτοτουριστικά- δωμάτια, ταβέρνα, και τώρα κι αυτοί εμπλέκονται με τον τουρισμό). 

     Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι υπάρχει στην Χώρα ένα καρνάγιο το οποίο επισκευάζει καΐκια 

με τον παραδοσιακό τρόπο, και ενισχύει κι αυτό έμμεσα στην όλη παραγωγική ανάπτυξη του 

νησιού.  

    Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται  η διάρθρωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, 

σύμφωνα με την απογραφή του 2001(νεότερα στοιχεία δεν υπάρχουν) 

 
 

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Αδυναμία 
κατάταξης/ 

Άνεργοι 
 

Σύνολο 
 

απασχο
λούμεν

οι 

% στο 
σύνολο 

απασχο
λούμεν

οι 

% στο 
σύνολο 

απασχο
λούμεν

οι 

% στο 
σύνολο 

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 
 

 
85 

 
50,60 

 
18 

 
10,71 

 
33 

 
19,64 

 
6 

 
26 

 
168 

Κυκλάδες 
 

 
4.982 

 
11,25 

 
11.200 

 
25,29 

 
21.679 

 
48,96 

 
1.987 

 
4.432 

 
44.280 

Περιφέρεια 
 

 
9.335 

 
7,42 

 
23.510 

 
18,69 

 
68.246 

 
54,25 

 
5.754 

 
18.948 

 
125.793 

 
 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Αλιεία   

   Στο Κουφονήσι απασχολούνται 53 ψαράδες ενεργά (‘’επί του σκάφους κατά την αλιευτική 

δραστηριότητα’’) , σε 33 αλιευτικά σκάφη (29 με δίχτυα/παραγάδια- 4 βιντζότρατα), τα 

περισσότερα οικογενειακής μορφής. Επιπλέον έχουν δοθεί άδειες( από το Λιμεναρχείο Νάξου) 

για 15 ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη .  

Η αλιευτική παραγωγή το 2011, ανήλθε σε 611,292 tn. Εκτιμάται πάντως ότι υπάρχει μείωση 

της παραγωγής, εξαιτίας του προβλήματος της παράνομης αλιείας (χρήση εκρηκτικών, 

ανεμότρατες αλιεύουν σε απαγορευμένες περιοχές) και της υπεραλίευσης, που συνεπάγεται 

και εξάντληση(η παραγωγή βρίσκεται σε οριακό σημείο σε σχέση με την κατανάλωση). Γίνεται  

πάντως προσπάθεια να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε ψάρια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 

με την ντόπια παραγωγή. Το καλοκαίρι έρχονται καΐκια κι από άλλες περιοχές-πέντε με έξι από 

Κάλυμνο. Τον χειμώνα αποστέλλονται τα ψάρια στην Αθήνα μέσω Βόλακα Νάξου. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις του  αλιευτικού συλλόγου που δραστηριοποιείται στο νησί, τα  μέλη του είναι 140, 

αλλά έχουν την αλιεία και άλλοι τόσοι Κουφονησιώτες, σαν δεύτερη ή τρίτη απασχόληση. 

Πάντως οι νέοι δεν προσανατολίζονται πλέον στην αλιεία. 
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Φυτική παραγωγή 
 

    Στο Κουφονήσι δεν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες ,από άποψη εδαφοκλιματικών συνθηκών 

για ανάπτυξη των καλλιεργειών (μικρή βροχόπτωση, υποβαθμισμένος υδροφόρος, 

ανεμόπληκτη περιοχή, ελάχιστη καλλιεργήσιμη γη) και εκτιμάται ότι και σε βάθος χρόνου να 

ανατρέξουμε, σε αντίθεση με άλλα γειτονικά μικρά Κυκλαδονήσια, οικογένειες που είχαν 

αποκλειστική απασχόληση την καλλιέργεια της γης δεν υπήρχαν. Αυτό ενισχύεται από τα εξής:  

α)σύμφωνα με εκτίμηση της Δασικής Υπηρεσίας, η καλλιεργήσιμη γη που έχει εγκαταλειφθεί 

είναι ελάχιστη (της τάξης του 10%), β) η σχεδόν αποκλειστική απασχόληση των κατοίκων με την 

αλιεία , πριν να εισβάλλει ο τουρισμός, και τέλος η ύπαρξη ιστορικών δεδομένων, ότι σε  

κάποιες περιόδους αποκλεισμού του νησιού (π.χ τον 170  αιώνα), οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι 

με το φάσμα του λιμού.  

 

 
                                                 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ(στατιστική 1999-2000) 

 
 έκταση σε 
στρέμματα 

σύνολο 
εκτάσεων 

Καλλιεργ 
εκτάσεις και 

αγραναπ 

Βοσκό 
τοποι 

Δάση Εκτάς. 
καλυπτόμ

ε από 
νερά 

Εκτάσεις 
οικισμών  

Άλλες 
εκτάσεις 

Κουφονήσια 25.400 400 500 9.900 0,0 0,0 6500 

Νομός Κυκλάδων 2.599.400 836.100 789.500 690.400 3.000 33.700 246.700 

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 5.316.500 1.602.000 1.309.900 1.890.900 16.100 86.000 411.600 

Σημείωση; Περιλαμβάνει όλα τα νησιά του συμπλέγματος (Πάνω και Κάτω  Κουφονήσια, Άγιος Ανδρέας       
Βούλγαρη, Γλαρονήσι, Κέρος, Λάζαρος, Μεγάλη Πλάκα, Πλακή, Πρασούρα και Τσουλούφι) 
 

   Το είδος των καλλιεργειών είναι κυρίως κριθάρι και παράγεται για την διατροφή των  ζώων.  

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες, με την παρατήρηση ότι η καλλιεργημένη γη, που 

περιγράφεται, βρίσκεται μόνο στο Πάνω και Κάτω  Κουφονήσι , αντίθετα με τους βοσκότοπους 

που βρίσκονται οι περισσότεροι στην Κέρο. 

                  
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ(ενιαία ενίσχυση 2012) 

περιγραφή Έκταση 
(εκτάρια - Ha) 

ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 62,52 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 443,05 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 5,80 

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 0,50 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

0,60 

Σύνολο                                                                                                                512,47 
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         ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ετήσια στατιστική 2011) 

είδος Έκταση σε 
στρέμματα 

Παραγωγή που 
συγκομίστηκε(kgr) 

Κριθάρι για σανό 100 4.500 

Βρώμη για σανό 50 2.000 

Βίκος για σανό 50 
2.000 

Κριθάρι για βοσκή 500 
χχχχχχ 

Βρώμη/βίκος για βοσκή 300 
χχχχχχ 

Σύνολο καλλιεργειών 1000 
χχχχχχ 

αγρανάπαυση 466 χχχχχχ 

 
                          ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
                             (οικογενειακοί λαχανόκηποι) 

είδος 
Έκταση σε 
στρέμματα 

Παραγωγή που  
συγκομίστηκε 

(kgr) 

λάχανα 2 500 

Κρεμμύδια χλωρά 2 200 

μαρούλια 1 150 

Τομάτες επιτραπέζιες 2           1.000 

αγγούρια 2 600 

αγκινάρες 1 500 

Σύνολο κηπευτικών 10 χχχχ 

(πηγή: ετήσια γεωργική στατιστική 2011) 

 
 
 
                                             ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

       είδος 
κανονικοί δενδρώνες 

Διάσπαρτα 
 

Παραγωγή 
καρπού (kgr) 

έκταση(στρ) αριθ. δένδρων αριθ. δένδρων 

ελαιόδεντρα  
(ελαιοποίηση) 

4 60 100 1.500 

Συκιές (για 
ξερά σύκα) 

χχχχχ 15 120 

(πηγή: ετήσια γεωργική στατιστική 2011) 

 
Η ελάχιστη παραγωγή ελαιόκαρπου εκθλίβεται στην Νάξο. 
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Τα γεωργικά μηχανήματα που υπάρχουν στο Πάνω και Κάτω Κουφονήσι (ελκυστήρες), 
εκτιμάται ότι είναι υπεραρκετά, σύμφωνα με την καλλιεργήσιμη  έκταση, και περιγράφονται  
στον πίνακα  που ακολουθεί: 

            

Είδος μηχανήματος 
 

αριθμός 

Διαξονικοί ελκυστήρες 
 

5 

Απλές θεριστικές μηχανές 
 

1 

Βενζινοκίνητες αντλίες 
 

2 

    (πηγή: ετήσια γεωργική στατιστική 2011) 

 
Συμπερασματικά: Σύμφωνα με τα δεδομένα , δεν αναμένεται κάποια  σημαντική αλλαγή, σε 
σχέση με την φυτική παραγωγή του νησιού. 
 
 

Ζωική παραγωγή 
  Η κτηνοτροφία περιορίζεται κυρίως στην εκτροφή αιγοπροβάτων και ελάχιστων 

βοοειδών (μία μονάδα με 4 αγελάδες και έναν επιβήτορα στο Πάνω Κουφονήσι). 

 

 Σχεδόν τα μισά από τα ‘’κοπαδιάρικα’’ αιγοπρόβατα (γύρω στα 250), βρίσκονται το 

μεγαλύτερο διάστημα της ζωής τους στην Κέρο ,  όπου βόσκουν ελεύθερα και χωρίς 

συμπληρωματική σίτιση , πίνοντας αλμυρό νερό . 

 Το νησί αυτό,  έκτασης 12.000 στρεμμάτων, εξαγοράστηκε το 1952, από το Ελληνικό 

Δημόσιο με σύμβαση που έγινε με την Ορθόδοξη Εκκλησία/ μονή Χοζοβιώτισσας Αμοργού ( 

βασιλικό διάταγμα ΦΕΚ289/τ.α΄/8-10-1952 ), με σκοπό την αποκατάσταση ακτημόνων μικρών 

κτηνοτρόφων. Αποκαταστάθηκαν τότε Κουφονησιώτες και Αμοργιανοί κτηνοτρόφοι. Έκτοτε δεν 

έγινε καμιά αναδιανομή των κλήρων, και εκτιμάται ότι υπάρχουν ‘’κληρούχοι’’, χωρίς καθόλου 

ζώα.  Σήμερα αναφέρεται ως οικισμός της Δημοτικής Ενότητας Κουφονησίων του δήμου Νάξου 

&Μικρών Κυκλάδων.  

Ένα μέρος των ‘’κοπαδιάρικων’’ ζώων (περί τα 150) βόσκουν σε ιδιωτικούς 

καλλιεργημένους βοσκότοπους(κριθάρι/βίκος χλωρό)στο Κάτω Κουφονήσι. 

 

Όλες οι μονάδες χρειάζονται τακτοποίηση της άδειας εγκατάστασης. Ο πίνακας που 

ακολουθεί, διαμορφώθηκε με τέτοιον τρόπο, ώστε να καταταγούν οι κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις για τις ανάγκες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (με στόχο την καλλίτερη 

ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την απόκτηση της  άδειας) 

. Για τον αριθμό  και το είδος των ζώων  που έχει η κάθε κτηνοτροφική μονάδα 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2012. 
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 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 ≤ 200 

α/α ΠΡΟ ΑΙΓ ΠΡΟ ΑΙΓ ΠΡΟ ΑΙΓ ΠΡΟ ΑΙΓ ΠΡΟ ΑΙΓ ΠΡΟ ΑΙΓ 

1 3 10 18 14 30 30 20 58 20 58 65 128 

2 - 10 21 - Μία 

κτην/φική 

μονάδα ≤ 

των τριών 

ισοδυνάμων 

Μία 

κτην/φική 

μονάδα ≤  

των 

τεσσάρων 

ισοδυνάμων 

- 82 ≤ δέκα 

περιβαλλοντικά 

ισοδύναμα 

(υπάρχουν και 

βοοειδή) 

3 5 15 20 20 15 80 

4 - 14 10 30 - 100 

5 4 16 τέσσερις 

κτην/φικές  

μονάδες ≤ 

των δύο 

ισοδυνάμων 

τέσσερις 

κτην/φικές  

μονάδες ≤ 

των πέντε 

ισοδυνάμων 

6 4 13 

7 - 20 

Επτά 

μικρότερες ή 

ίσες 

του ενός 

ισοδυνάμου 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝ: 235 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ:  933 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΓΩΝ:   698 

 

Όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα, από τις 18 κτηνοτροφικές μονάδες μία μόνο (όπου 

εκτρέφονται και βοοειδή) ξεπερνά τα οκτώ περιβαλλοντικά ισοδύναμα και οι διαδικασίες που 

απαιτούνται είναι πλέον σύνθετες, χρονοβόρες και δαπανηρές.  

 

   ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ       

Είδος/παραγωγική    κατεύθυνση Αριθμός κεφαλών παραγωγή 

Όρνιθες χωρικής εκτροφής (ωοτόκες) 300 30.000 (αυγά) 

Όρνιθες χωρικής εκτροφής(για κρέας) 800   (σφάγηκαν μέσα στο έτος) 1200 κιλά 
(πηγή: ετήσια γεωργική στατιστική 2011) 

 
  ΖΩΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

είδος Αριθμός ζώων 

Όνοι 
 

2 (αρσενικά) 
        4     (θηλυκά) 

 (πηγή: ετήσια γεωργική στατιστική 2011) 

 
Διατροφή: Η διατροφή των ζώων στηρίζεται στην βόσκηση σε καλλιεργημένους ή φυσικούς 

ιδιωτικούς βοσκότοπους (χλωρή) και σε χονδροειδείς τροφές, που ελάχιστες είναι 

ιδιοπαραγόμενες (από τον πίνακα των αροτραίων καλλιεργειών προκύπτει ότι οι εκτάσεις που 

καλλιεργούνται με σανοδοτικά φυτά είναι μόλις 200 στρέμματα).  

Παραγωγική κατεύθυνση : προσανατολισμός της κτηνοτροφίας του νησιού είναι η παραγωγή 

κρέατος, ενώ η αξιοποίηση του γάλακτος  είναι μικρή(κυρίως σκληρό τυρί). 

  Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει σφαγείο ούτε τυροκομείο στο νησί 
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Το αιγοπρόβειο κρέας επαρκεί για τις ανάγκες του νησιού. Τα άλλα κρέατα προμηθεύονται 

από την Νάξο.  

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Τουρισμός 

Ο τουρισμός τις 2 τελευταίες δεκαετίες εξελίχτηκε με ταχύτατους ρυθμούς και,  με μια 

δόση υπερβολής, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι όλοι οι Έλληνες και πολλοί Ευρωπαίοι 

γνωρίζουν πως το Κουφονήσι είναι ένα γνήσιο ψαροχώρι, με ιδιαίτερες παραλίες και κυρίως με 

χαμογελαστούς, φιλόξενους και δραστήριους κατοίκους,  και θα ήθελαν να το επισκεφτούν.  

 

Καταλύματα/ καταγραφή-περιγραφή. Η τουριστική δραστηριότητα ανήκει σχεδόν στο 

σύνολό της ( 90%) σε Κουφονησιώτες μόνιμους κατοίκους του νησιού, και όλες σε Έλληνες 

επιχειρηματίες. 

 καταγράφονται 55 επιχειρήσεις ξενοδοχειακών μονάδων και ενοικιαζόμενων δωματίων  με 

συνολικά 1.529 κλίνες. 

 
Ξενοδοχειακό δυναμικό κατά κατηγορία 

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

ΚΕΑ Μονάδες 
Δωμάτια 
Κλίνες 

   2 
42 
86 

   3 
 78 
153 

    4 
  52 
104 

     9 
172 
343 

Πηγή : Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2012. 

 

Από το 2002 και μετά  όλα τα τουριστικά καταλύματα κατασκευάζονται μόνο με 

μοριοδότηση κλειδιών (για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια) και αστεριών (για τα ξενοδοχεία). Για να 

πάρει κανείς πλέον άδεια θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρία κλειδιά. Τα περισσότερα νέα 

δωμάτια είναι 4 κλειδιών ως προς τη δόμηση και 3 ως προς τον εξοπλισμό.( Για να έχει κανείς 4 

κλειδιά θα πρέπει να διαθέτει κάποιες συγκεκριμένες υποδομές όπως πισίνα, γήπεδο τένις, 

παιδική χαρά. Για αυτό τον λόγο παρατηρείται και το παράδοξο ,για κάποιους ,φαινόμενο, σε 

ένα τόσο μικρό νησί με τόσες πολλές παραλίες σε πολύ κοντινή απόσταση, να υπάρχουν 

μονάδες με πισίνα . 

 

Εστίαση- διασκέδαση: 29 επιχειρήσεις( ταβέρνες, καφετερίες και μερικές διασκέδαση-ποτό) 

(Πηγή :Επιμελητήριο Κυκλάδων/2012). Από τις επιχειρήσεις αυτές η μία βρίσκεται στο κάτω Κουφονήσι 

και λειτουργεί σαν ταβέρνα (10 τραπέζια) – καφενείο τους  θερινούς μήνες.  Ο ιδιοκτήτης καλύπτει 

όλες τις ανάγκες σε αιγοπρόβειο κρέας από την δική του κτηνοτροφική μονάδα, και παρέχει 

υπηρεσίες εστίασης κυρίως σε Έλληνες του ‘’ελεύθερου camping’’ που υπάρχει στο νησί, αλλά και 

στους περισσότερους από τους παραθεριστές , που διαμένουν στις εξοχικές κατοικίες. 
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Διακίνηση τουριστών, χαρακτηριστικά τους, χωρική και χρονική κατανομή 

Η αιχμή της τουριστικής σαιζόν διαρκεί περίπου 40 ημέρες, κατά του μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 

Τον Ιούνιο και Σεπτέμβριο υπάρχει πληρότητα 50-60%.  

Οι εθνικότητες των τουριστών είναι κυρίως Έλληνες, Ιταλοί και Γάλλοι. Οι Ιταλοί δεν 

μετακινούνται πολύ, έρχονται με το αμάξι τους, πολλές φορές μεταφέρουν και κάποιο 

φουσκωτό μαζί τους, μέσω Πάτρας και παραμένουν αρκετές μέρες στο νησί. Επίσης αρκετοί 

Ιταλοί επισκέπτονται με ιστιοπλοϊκά σκάφη το νησί. Αντίθετα οι Γάλλοι και οι Έλληνες 

μετακινούνται και επισκέπτονται και άλλα νησιά. Κατά μέσο όρο διαμένουν 3-4 ημέρες και 

συνεχίζουν για να επισκεφθούν και άλλα νησιά (Αμοργό, Νάξο, Σαντορίνη, Μύκονο).  

 Υπάρχουν όμως και πολλοί Έλληνες, κατά το πλείστον  εύποροι /μέσης ηλικίας, οι οποίοι 

πιστεύουν ότι  το Κουφονήσι είναι  συγκεκριμένος προορισμός(ως γνήσιο ψαροχώρι). 

Εκτιμάται ότι υπάρχουν και 20 εξοχικές κατοικίες,  διάσπαρτες ,στο νησί και ανήκουν σχεδόν 

στο σύνολό τους σε Έλληνες ιδιοκτήτες.  

 
επιβατική κίνηση 
 

Έτος 
 

Αποβίβαση ατόμων Επιβίβαση ατόμων 

2011 
 

29.912 29.229 

2012 
 

26.315 26.010 

(Λιμεναρχείο Νάξου) 

 
Στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται η  κίνηση μέσω των τακτικών δρομολογίων.  

Υπάρχει όμως και έντονη κινητικότητα μέσω Βόλακα Νάξου, με τα θαλάσσια ταξί. Αρκετοί 

Ναξιώτες(παρέες)που τους αρέσουν πολύ οι ψαροταβέρνες, επισκέπτονται το Κουφονήσι σε 

όλη την διάρκεια του έτους, συνήθως τις Κυριακές. Αξίζει να αναφερθεί και το διάσημο 

πανηγύρι κάθε χρόνο του  Αγίου Γεωργίου, που έλκει πολλούς επισκέπτες από την γύρω περιοχή 

, το οποίο συμβάλλει αποκλειστικά στην προβολή του νησιού, αφού όλα παρέχονται δωρεάν. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

1.Η πληθυσμιακή αύξηση την προηγούμενη δεκαετία και η αύξηση των οικονομικά ενεργών 

ατόμων, που μπορούν να απασχοληθούν και στον πρωτογενή τομέα. 

2 Οι σπάνιες οργανοληπτικές ιδιότητες του κρέατος των αιγοπροβάτων  , λόγω της 

αποκλειστικής τους σχεδόν διατροφής με την  αυτοφυή βλάστηση της Κέρου . 

3. Η έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ των κλάδων παραγωγής του πρωτογενή . 

4. Ο πρωτογενής και τριτογενής τομέας είναι αλληλοεξαρτώμενοι και δεν ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους. 

5. Η πατροπαράδοτη εμπειρία των κατοίκων στην αλιεία.  

6. Ο μεγάλος αλιευτικός στόλος που διαθέτει το νησί (που σχεδόν στο σύνολό του είναι ήπιας    

μορφής /δίχτυα-παραγάδια) 

7. Η σημαντικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.  

 

 ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 

1.Το αυξημένο κόστος παραγωγής, λόγω νησιωτικότητας 

2.Η μικρή έκταση κατάλληλης για καλλιέργειες γεωργικής γης 

3.Η έλλειψη ποτιστικής γης  

 4. Η έλλειψη αρδευτικού συστήματος για την κτηνοτροφία και συντήρησης της υφιστάμενης 

υδροληψίας. 

6.Ο υποβαθμισμένος υδροφόρος ορίζοντας. 

7.Οι δυσμενείς κλιματικές συνθήκες, όσον αφορά τις βροχοπτώσεις και τους ανέμους. 

9.Η αδυναμία , λόγω εδαφοκλιματικών συνθηκών, επαρκούς παραγωγής χονδροειδών  

ζωοτροφών, κατάλληλων για την κτηνοτροφία 

10.Η έλλειψη σφαγείου στο νησί. 

11.Η υποβάθμιση του βυθού των θαλασσών  του νησιού σε ποσότητα και ποικιλία αλιευμάτων 

, λόγω της υπεραλίευσης, της εντατικής(από μεγάλα αλιευτικά σκάφη)  και της παράνομης 

αλιείας, που επικρατεί στο Αιγαίο. 

12. Η ελλιπής προστασία /αστυνόμευση των θαλασσών της περιοχής. 

13.Η καταστροφή των διχτυών από προστατευμένα είδη θαλάσσιων θηλαστικών. 

!4. Η ελλιπής επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού (α΄βάθμια επεξεργασία ), τα οποία 

αποδέχεται η θάλασσα. 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 

1. Η δυνατότητα άμεσης διάθεσης μεγάλου μέρους των παραγόμενων προϊόντων (κρέας-

αλιεύματα) 

2. Η σύγχρονη τεχνολογία διαθέτει συστήματα άμεσου εντοπισμού των πάντων. 

 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

        

1.Η  υποβάθμιση των θαλασσών σε ποσότητα και ποικιλία αλιευμάτων. 

   

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

1. Αποκατάσταση του συστήματος άντλησης του νερού της υπάρχουσας αρδευτικής 

γεώτρησης. 

2. Εγκατάσταση δικτύου διανομής νερού ( με δημιουργία δεξαμενής πλησίον της 

υπάρχουσας γεώτρησης και κεντρικού  αγωγού  μεταφοράς νερού), στην περιοχή που 

υπάρχουν οι περισσότερες –αδειοδοτημένες-κτηνοτροφικές μονάδες.   

3. Αποζημίωση για την αποκατάσταση των ζημιών που δημιουργούν τα προστατευόμενα 

θηλαστικά    

4. Εκσυγχρονισμός Καρνάγιου. 

 

   ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  
 

1. Κατασκευή  δεξαμενών βρόχινου νερού στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις(με 

επιδότηση) 

2. Τακτοποίηση των αδειών εγκατάστασης των κτηνοτροφικών μονάδων 

3. Τακτοποίηση των κτηνιατρικών μητρώων 


