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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η Κύθνος ανήκει  στο δυτικό τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων. 
Βρίσκεται  μεταξύ των νησιών Κέας και Σερίφου και απέχει 56 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του 
Πειραιά και 24 από το Λαύριο. Έχει έκταση 99,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ακτογραμμή 104 
χιλιόμετρα.  
 

Διοικητικά υπάγεται στην περιφερειακή ενότητα Κέας - Κύθνου της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. Ολόκληρο το νησί μαζί με τη νησίδα Πιπέρι αποτελεί τον ομώνυμο Δήμο Κύθνου, ο 
οποίος περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Κύθνου και Δρυοπίδας  που περιλαμβάνουν 
τους οικισμούς  Χώρα, Δρυοπίδα, Αγιος Δημήτριος, Αγία Ειρήνη, Άγιος Στέφανος, Απόκρουσι, 
Λουτρά, Νάουσα,  Γαιουρόμαντρα , Επισκοπή, καλό Λιβάδι, Κανάλα, Λεύκες, Λιοτρίβι, Μέριχας, 
Σκύλου, Φλαμπούρια  .   
 

Η μορφολογία της νήσου χαρακτηρίζεται από λοφώδες προς ορεινό ανάγλυφο. Τα βουνά 
είναι χαμηλά και η ψηλότερη κορυφή είναι ο προφήτης Ηλίας με 336m υψόμετρο. 
 

Στο τοπίο της Κύθνου κυριαρχούν οι ξερολιθιές που χρησιμεύουν σαν διαχωριστικά για 
τις ιδιοκτησίες της γης  και για να προστατεύσουν το καλλιεργήσιμο έδαφος σχηματίζοντας τις 
αναβαθμίδες. 
 

Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη Ν. Κύθνο είναι παρόμοιες με αυτές που 
επικρατούν και στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Στο νησί δεν υπάρχει μετεωρολογικός 
σταθμός και τα παρακάτω δεδομένα είναι από τον πλησιέστερο  μετεωρολογικό σταθμό της 
Σύρου. Έτσι το κλίμα της νήσου χαρακτηρίζεται ως εύκρατο προς θαλάσσιο, με μέση μηνιαία 
θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ των 11,18 °C και  26,85 °C. Ο χειμώνας είναι ήπιος και το 
θέρος δροσερό, εξαιτίας των μελτεμιών. Ο παγετός είναι σπάνιο φαινόμενο και απολύτως 
μέγιστες τιμές θερμοκρασίας σπανίως φτάνουν τους 40 °C. Οι δυτικές Κυκλάδες, στις οποίες 
ανήκει η Κύθνος είναι από τις πιο ξηρές περιοχές της Ελλάδας.  

Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων(Υετός) κυμαίνεται από 0,00 (Ιούλιο 
- Αύγουστο) – 57,08 χλστ. (Δεκέμβριο) ενώ το μέσο ύψος/έτος 301,28 χλστ. 
Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των δυτικών Κυκλάδων είναι η εμφάνιση περισσότερων αίθριων 
ημερών και λιγότερο νεφοσκεπών καθώς επίσης και η παρουσία έντονων ανέμων. Οι 
επικρατέστεροι άνεμοι στο νησί είναι οι βόρειο-ανατολικοί και βόρειο-δυτικοί ενώ ακολουθούν 
οι νότιοι και νοτιοδυτικοί. Το χειμώνα οι βόρειοι άνεμοι εναλλάσσονται με τους νότιους. 
Οι μέγιστες τιμές σχετικής υγρασίας σημειώνονται κατά τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και 
Ιανουάριο. Οι μέσες θερμοκρασίες παρουσιάζουν μέγιστες τιμές κατά τους μήνες Ιούλιο και 
Αύγουστο και ελάχιστες παρουσιάζουν τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο. 
 
 
 



2 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι μέσες τιμές θερμοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητας ανέμου και 
το μέσο ύψος υετού ανά μήνα από το Μετεωρολογικό Σταθμό της Σύρου και για την περίοδο 
από το 1991 έως και το 2013. 

 

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

Μέση Μηνιαία 

Θερμοκρασία (°C) 
11,23 11,18 12,74 15,37 20,09 24,59 26,65 26,85 23,28 19,71 15,69 12,98 

Μέση  Μέγιστη 

Θερμοκρασία (°C) 

13,27 13,44 15,33 18,06 22,90 27,27 29,40 29,26 25,85 22,11 18,05 15,15 

Μέση Ελάχιστη 

Θερμοκρασία (°C) 
9,02 8,58 10,14 12,60 16,46 20,98 23,35 23,46 20,42 17,13 13,30 10,73 

Μέση  Μηνιαία Σχετική 

Υγρασία (%) 
73,53 73,28 70,41 68,37 62,36 56,90 57,47 61,43 64,24 71,34 73,93 75,49 

Μέση Ταχύτητα ανέμου 

κόμβους* (επικρατούσα 

διεύθυνση ανέμων 

Νότιοι) 

11,73 12,55 11,21 9,70 8,51 9,28 11,04 10,82 10,45 10,83 11,14 11,79 

Μέσο ύψος Υετού σε 

χλσμ. 
47,18 57,08 34,54 26,46 22,26 0,05 0,00 0,00 9,44 12,85 41,75 49,67 

* 7-10 κόμβοι= 3 μποφόρ    11-15 κόμβοι= 4 μποφόρ  

Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

 

Α.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το φυσικό περιβάλλον στην Κύθνο χαρακτηρίζεται από την επικράτηση οικοσυστημάτων, 
που αφενός μεν, απουσιάζει η πυκνή και υψηλή βλάστηση , αφετέρου δε, είναι έντονη η 
παρουσία- επίδραση της θάλασσας. Συγκεκριμένα διακρίνονται οι ακόλουθοι βασικοί τύποι 
οικοσυστημάτων: φρυγανικά οικοσυστήματα, οικοσυστήματα μακκίας, δάση και δασικές 
εκτάσεις, λιβαδικές εκτάσεις, παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα.  

 
Μεγάλο τμήμα της έκτασης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει αναγνωριστεί από την 

επιστημονική κοινότητα ως οικολογικά σημαντικό. Συγκεκριμένα στην Κύθνο, το όρος Αιθέρας 
το ακρωτήριο Κέφαλος και η παράκτια ζώνη, στη βορειοδυτική πλευρά της, ανήκουν στις  
Περιοχές Δικτύου  NATURA 2000 με κωδικό (GR4220010), με συνολική έκταση 2855,19 εκτάρια 
(he) και χεραία έκταση 2157,46 (he), και  μέγιστο υψόμετρο 320m . Η περιοχή είναι σημαντική 
για τα αξιόλογα φυτά, θηλαστικά, αμφίβια,και ερπετα που έχει όπως είναι  η Campanula 
laciniata, Fritillaria tuntasia, Silene cythnia, Muscari pulchellum clepsydroides, Delphinus delphis 
(Δελφίνι), Martes foina (Κουνάβι)  Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια) , Bufo viridis viridis 
(Πρασινόφρυνος), Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο)),  Coluber najadum dahlii (Σαϊτα του 
Νταλ), Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών), Elaphe situla 
(Σπιτόφιδο), Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι), Mauremys caspica rivulata 
(Ποταμοχελώνα), Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού). Επίσης στη θαλάσσια 
περιοχή της NATURA υπάρχουν εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης Ποσειδωνίας (Posidonia 
oceanica). 
 



3 

 

Επιφανειακές συγκεντρώσεις νερού δεν υπάρχουν στο νησί. Στα μεγαλύτερα τάξης 
υδατορέματα, όπως το «Βαθύ ρέμα», στο βόρειο τμήμα, τα ρέματα της «Επισκοπής» και 
«Γαλιού» το «Κουρασμένο ρέμα», «Πέτραινας», «Πενταφίλιας» και σε άλλα,  παρατηρούνται 
εποχιακές μόνο ροές. 

Αναφορικά με τα γεωλογικά της χαρακτηριστικά , στο νησί υπάρχει ποικιλομορφία 
πετρωμάτων κυρίως μεταμορφωμένων, ενώ παλαιότερα, από το  1873 έως 1940, υπήρχε 
δραστηριότητα εξόρυξης μεταλευμάτων σιδήρου. 

Θερμές πηγές ιαματικού χαρακτήρα συναντώνται στην περιοχή των Λουτρών. Πρόκειται 
για σιδηρούχες αλιπηγές και χλωρονατριούχες με θερμοκρασία 38°C – 52°C. 
 
 
 

Α.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Πιθανόν να πήρε το όνομά της από τον ιδρυτή της Κύθνο, αν και η ιστορική του ύπαρξη 
είναι πολύ αμφίβολη. Η λέξη (δρυοπική ή φοινικική) ενδέχεται ακόμη να στηρίζεται στη ρίζα 
"κυθ" η οποία προέρχεται από το ρήμα "κεύθω" που σημαίνει κρύπτω (κεύθμων: σκοτεινός, 
βαθύς τόπος που εξαφανίζεται κάποιος). Αυτή η ερμηνεία της ονομασίας παραπέμπει σε κάποια 
φυσική ιδιότητα του νησιού κατά την πρώιμη αρχαιότητα (σκιερά δάση, βαθιές κοιλάδες ή 
σπήλαια ή και μεταλλεία). Το άλλο όνομα της Κύθνου, Θερμιά, οφείλεται στα ονομαστά 
ιαματικά λουτρά του, που βρίσκονται στην περιοχή των Λουτρών, τα οποία ήταν κάποτε ο 
σημαντικότερος μαγνήτης για τους επισκέπτες της Κύθνου, τον 19ο και τον 20ό αιώνα, οι οποίες 
όμως έχουν παρακμάσει τα τελευταία χρόνια 
 

Πρώτοι κάτοικοι της Κύθνου αναφέρονται οι αρχαίοι Δρύοπες με βασιλιά τους τον Κύθνο 
εξ ου και το όνομα της νήσου που λεγόταν επίσης και Δρυοπίς ή Οφιούσα. Κατά τον Μεσαίωνα 
λεγόταν Θήραμνα (όπως ο Δανιήλ ο Θηράμνιος 1661), ενώ ο Νείλος  Δοξαπατρής από το 1143 
την αναφέρει με το όνομα Θερμιά, από τις θερμές πηγές που υφίστανται. Αργότερα οι Τούρκοι 
την αποκαλούσαν "Χαμάμ αντασί" (=νήσος Λουτρά). Και τέλος οι Ιταλοί την αποκαλούσαν 
"Φέρμινα". Ο Μαρουλάς, στη βορειοανατολική ακτή του νησιού , κοντά στα ΄΄Λουτρά΄΄, ήταν η 
παλαιότερη εγκατάσταση των Κυκλάδων. Οργανικά δείγματα που στάλθηκαν για χρονολόγηση 
πιστοποιούν ότι η θέση χρονολογείται στην 9η και 8η χιλιετία π.Χ., δηλαδή στη Μεσολιθική 
περίοδο. Οι ανασκαφές έφεραν λείψανα κυκλικών κατασκευών ,που πιθανώς είχαν 
χρησιμοποιηθεί ως χώροι διαμονής, καθώς και λίγες ταφές. 
 

Στους αρχαίους επίσης χρόνους στη Κύθνο είχε ιδρυθεί μια ακμάζουσα ιωνική αποικία 
από τους Κέστορα και Κέλυφο. Οι αρχαίοι Κύθνιοι ασχολούνταν και με την ναυτιλία και στους 
Περσικούς πολέμους συμμετείχαν με μία τριήρη και μία πεντηκόντορο αφού απέκρουσαν τις 
προτάσεις φιλίας του Πέρση Βασιλέως. Η αρχαία πολιτεία της Κύθνου φημιζόταν για την 
ευνομία της όπου και για το λόγο αυτό ο Αριστοτέλης αφιερώνει ειδική μελέτη για τη Κύθνο στο 
έργο του "Περί Κυθνίων Πολιτείας", έργο που δεν διασώθηκε. Επίσης οι αρχαίοι Κύθνιοι 
διέπρεψαν στα γράμματα και τις τέχνες όπου και ανέδειξαν δύο ονομαστούς ζωγράφους τον 
Τιμάνθη και τον Κυδία.  

Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στη θέση «Βρυόκαστρο» της Κύθνου (Κυκλάδες) άρχισε το 
2002 και συνεχίζεται έως σήμερα. Είχε προηγηθεί συστηματική επιφανειακή έρευνα κατά τα 
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έτη 1990-1995 και 2001. Η θέση ταυτίζεται με την αρχαία πόλη της «Κύθνου» της ομώνυμης 
νήσου των Κυκλάδων, η οποία κατοικήθηκε από τον 10o αι. π.Χ. έως και τον 6o-7o αι. μΧ. 
Οι έως σήμερα ανασκαφές έφεραν στο φως ένα ασύλητο ιερό των αρχαϊκών, κλασικών και 
ελληνιστικών χρόνων . Το ιερό ανασκάφτηκε από το 2002-2006. Ο δίδυμος ναός βρέθηκε 
άθικτος, με όλα τα πολύτιμα ως επί το πλείστον αφιερώματα στη θέση τους. Νότια του ναού 
ανασκάφτηκαν δύο βωμοί καθώς και ένας εκτεταμένος «αποθέτης» που περιείχε και αυτός 
εκατοντάδες πολύτιμα αφιερώματα. Από το 2009 επαναλήφθηκαν οι ανασκαφικές έρευνες. 
Δυτικά του ιερού άρχισε να ανασκάπτεται ένα μνημειακό ανάλημμα και λίγο χαμηλότερα ένα 
δημόσιο κτίριο της κλασικής-ελληνιστικής περιόδου . 

Παράλληλα, από το 2005 έως και το 2011 πραγματοποιήθηκε, με τη συνεργασία της 
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, υποβρύχια έρευνα και ανασκαφή στον όρμο του Μανδρακίου, 
το αρχαίο δηλαδή λιμάνι του Βρυοκάστρου. Αποτυπώθηκαν ολόκληρη η λιμενολεκάνη και τα 
κτίσματα που εντοπίστηκαν τόσο στην ακτή όσο και στον πυθμένα της θάλασσας και το 2007-
09 ανασκάφτηκε ένα εξ αυτών, που πιθανώς ταυτίζεται με τμήμα του καταβυθισμένου 
παράκτιου οχυρωματικού τείχους. Το  2008-09 η ανασκαφή της υπό θεμελίωσης του 
προαναφερθέντος τείχους, έφερε στο φως σημαντικά μαρμάρινα γλυπτά της ρωμαϊκής 
περιόδου. Τέλος, το 2010-11 πραγματοποιήθηκαν ανασκαφικές τομές εντός της λιμενολεκάνης. 
Η ανασκαφή Κύθνου πραγματοποιείται από τον Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αρχικά και 
έως το 2011 με τη συνεργασία, και από το 2012 με την εποπτεία της ΚΑ' Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων.  

Στη Κύθνο δραστηριοποιούνται οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Χώρας, της Δρυοπίδας, του 
Μέριχα οργανώνοντας πολυποίκιλες εκδηλώσεις δίνοντας ζωή, το χειμώνα και προβάλλοντας 
το νησί μαζί με άλλους φορείς, το καλοκαίρι σε ντόπιους και ξένους. 
 
  
Α.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ο επίσημα καταγεγραμμένος μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Κύθνου, σύμφωνα με τα 
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της  απογραφής  2011, ανέρχεται στα 1.456 άτομα . Στον πίνακα 
με την εξέλιξη του πραγματικού πληθυσμού από το 1951 έως το 2011, παρατηρούμε μια τάση 
μείωσης του πληθυσμού.  
 

Μόνιμος Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

  2001 2011 

ΚΥΘΝΟΣ 1.538 1.456 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 109.956 117.987 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 298.462 308.975 
  Πηγή: Ελ. Στατ. 

  
Πραγματικός Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΚΥΘΝΟΣ 2.536 2.064 1.586 1.502 1.632 1.608 1.436 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 125.959 99.959 86.337 88.458 94.005 112.615 124.525 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 247.439 222.980 207.354 233.529 257.481 302.686 366.795 

Πηγή: Ελ. Στατ. 
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Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011. 
 

Ομάδες Ηλικιών Άρρενες  Θήλεις Σύνολο 

0-14 102 68 170 

15-24 53 54 107 

25-64 420 385 805 

65 και άνω 196 178 374 

Σύνολα 771 685 1.456 

 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 τρεις τομείς παραγωγής Πρωτογενή-Δευτερογενή-

Τριτογενή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Στον τριτογενή τομέα απασχολείται το 39,7% 

του ενεργού πληθυσμού και συγκεκριμένα 271 εργαζόμενοι. Ακολουθεί ο πρωτογενής τομέας 

με 213, ποσοστό 31,2 % του εργατικού ενεργού πληθυσμού, και τέλος ο δευτερογενής με 150 

εργαζομένους και ποσοστό 22%. 

Σύμφωνα όμως, με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κύθνο υποβάλλονται 201 αιτήσεις για 

λήψη ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης. Από τις 201 αιτήσεις οι 94 αφορούν κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες καθώς αιτούνται επιπλέον και εξισωτική αποζημίωση.  

 

Τομέας δραστηριοτήτων Ποσοστό (%) 

Πρωτογενής 31,2 

Δευτερογενής 22 

τριτογενής 39,7 

 

  

Α’γενης Β'γενης Γ'γενης 

Νέοι, Mη 
δυνάμενοι να 
καταταγούν κατά 
κλάδο 

Σύνολο 

ΚΥΘΝΟΣ 213 150 271 49 683 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΝΟΜΟΥ 

5.234 12.083 24.793 4.074 46.184 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

9.854 25.529 80.932 12.425 128.740 

 
                      Πηγή: Ελ. Στατ. (2001) 
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Α.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Υπηρεσίες  
Ο Δήμος της Κύθνου περιλαμβάνει: 

 Γραφείο ανταποκριτή ΟΓΑ 

 Τεχνική Υπηρεσία 

 Οικονομική Υπηρεσία 

 Γραμματεία 

 Κ.Ε.Π.   

Η Περιφερειακή Ενότητα Κέα – Κύθνου διαθέτει στη Κύθνο: 

 Αγροτικό Κτηνιατρείο στη Χώρα  

 Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Χώρα 

Άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες που υπάρχουν στο νησί είναι: 

 Λιμενικός Σταθμός Κύθνου στο Μέριχα 

 Ταχυδρομείο Χώρα  

 Αστυνομικός Σταθμός στη Χώρα 

 Ελικοδρόμιο στη Χώρα 

 Μία Τράπεζα στο Μέριχα 

 Υποθηκοφυλακείο στη Χώρα 

Για φορολογική εξυπηρέτηση οι κάτοικοι απευθύνονται στην Εφορία στο Κορωπί  για θέματα 
κοινωνικής ασφάλισης στο ΙΚΑ Σερίφου, και για θέματα Πολεοδομίας στη Σύρο. 

Μεταφορών 
 

Το οδικό δίκτυο του νησιού φαίνεται ότι καλύπτει  σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες 
μεταφοράς προϊόντων και εφοδίων.  Η αποπεράτωση του δρόμου Δρυοπίδας- Χώρας Κύθνου 
μήκους  περίπου  8 χιλιομέτρων που δόθηκε στην κυκλοφορία το 2009  είναι από τα 
σημαντικότερα έργα των τελευταίων χρόνων, αφού σύνδεσε το βόρειο με το νότιο τμήμα του 
νησιού και αποσυμφόρησε σημαντικά την οδική κίνηση στο λιμάνι του Μέριχα 

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση  εξυπηρετείται  και από το λιμάνι του Πειραιά και από  το λιμάνι 
του Λαυρίου τους θερινούς μήνες ενώ κατά την διάρκεια του χειμώνα τα δρομολόγια των 
πλοίων μειώνονται σε σημαντικό βαθμό με αποτέλεσμα και λόγω των καιρικών συνθηκών , 
αρκετά συχνά να δημιουργείται πρόβλημα εφοδιασμού του νησιού με βασικά προϊόντα. 
 
Ύδρευσης - Άρδευσης  
 

Στο νησί υπάρχουν πέντε γεωτρήσεις αρδευτικές με άδεια (σύμφωνα με αρχείο της Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων) και αρκετές φυσικές πηγές διάσπαρτες στη 
Χώρα, τη Δρυοπίδα, τη Νάουσα κ.α από τις οποίες υδρεύεται το νησί. Η ποσότητα όμως του 
οποίου δεν είναι αρκετή, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με τον ερχομό των 
τουριστών, όπου έχει υπολογιστεί ότι χρειάζονται 3.500 κυβ. μέτρα σε καθημερινή βάση για την 
κάλυψη των αναγκών.  Πολλοί αγρότες μάλιστα διαθέτουν πηγάδια για την άρδευση των 
κηπευτικών τους προϊόντων  και παρόλα αυτά  δημιουργείται αρνητικό ισοζύγιο νερού- 
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ζήτησης, για ύδρευση και άρδευση. Το πρόβλημα εντείνει σημαντικά το πεπαλαιωμένο 
σύστημα μεταφοράς του νερού. 

Η ελλειμματικότητα σε υδατικούς πόρους προβλέπεται να καλυφθεί με τις εγκαταστάσεις 
αφαλάτωσης , έργο που έχει εγκριθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα κατασκευαστούν δύο 
συστήματα αφαλάτωσης που το καθένα θα παράγει 300 κυβικά μέτρα νερό την ημέρα. 

 
Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας 
 

Στην Κύθνο λειτουργεί πετρελαϊκός σταθμός για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. 
Κατασκευάστηκε στη χώρα το 1964 σε ιδιοκτησία που ανήκει στη ΔΕΗ. Ο σταθμός αποτελείται 
από τέσσερις γεννήτριες με συνολική ισχύ 5200 KW  (3 MITSUBISHI  των 1200 KW και  1 MWM 
των 1600 KW). Η ενέργεια που παράγεται διανέμεται με τα τοπικά δίκτυα σε όλο το νησί. Ο 
ανεφοδιασμός του σταθμού με πετρέλαιο γίνεται περίπου ανά δύο μήνες. 
Το 1982 κατασκευάστηκε ένα πιλοτικό υβριδικό Αιολικό και Ηλιακό πάρκο κοντά στην περιοχή 
του πετρελαϊκού σταθμού το οποίο αποτελούνταν από 5 ανεμογεννήτριες 150 KW  , οι οποίες 
αντικαταστάθηκαν με νέου τύπου το 1991, συνολικής ισχύος 175 KW  και 860 πάνελ συνολικής 
ισχύος 100KW.  Το σύστημα αυτό λειτουργούσε δίνοντας προτεραιότητα στην ενέργεια που 
παραγόταν από ΑΠΕ έναντι αυτής που παραγόταν από τον πετρελαϊκό σταθμό. Δυστυχώς όμως 
και οι ανεμογεννήτριες και τα Φωτοβολταικά πάνελ παραμένουν ανενεργά πάνω από δέκα 
χρόνια. 

Ο Δήμος Κύθνου, το Κέντρο Ανανεώσιμων  Πηγών Ενέργειας και δύο ιδιωτικές εταιρείες 
με συγχρηματοδότηση της Ε.Ε εφάρμοσαν ένα Φωτοβολταϊκό –υβριδικό σύστημα παραγωγής 
ενέργειας στον οικισμό Γαιδουρόμαντρα συνολικής ισχύος 11,5 Κw , με την τοποθέτηση 
διάσπαρτων φωτοβολταϊκών πάνελ. Στον οικισμό αυτό υπάρχουν κατά κύριο λόγο 
παραθεριστικές κατοικίες και οι ανάγκες που καλύπτει το σύστημα είναι περιορισμένες.  
Το δίκτυο του ΟΤΕ είναι πλήρως ανεπτυγμένο στο νησί αλλά και ιδιωτικές εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας έχουν από χρόνια τοποθετήσει κεραίες με αποτέλεσμα οι σύγχρονες ανάγκες 
επικοινωνίας να καλύπτονται επαρκώς. 
 

Εκπαίδευση 
 

Η πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νησί καλύπτεται από 2 νηπιαγωγεία 
στη Χώρα και Δρυοπίδα, 1 επταθέσιο Δημοτικό στη Δρυπίδα και στη Χώρα, 1 γυμνάσιο και 
Λύκειο στο Μέριχα.   
 
Υγεία – Πρόνοια  
 

Η κάλυψη της περίθαλψης των κατοίκων των νησιού γίνεται  από 1 πολυδύναμο 
περιφερειακό Ιατρείο στη Δρυοπίδα, και ένα αγροτικό ιατρείο στη Χωρα, με ένα παθολόγο, δύο 
αγροτικούς ιατρούς, μία νοσηλεύτρια και ένα οδηγό ασθενοφόρου. 
Στο νησί εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχοντας συστηματική φροντίδα 
σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένους, βρέφη, άτομα με αναπηρία, εξαρτημένα άτομα 
κ.λ.π.).  
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Α.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Α.6.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στην Κύθνο οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την αλιεία, την κτηνοτροφία και τα 
τελευταία χρόνια με τον τουρισμό. Σε αντίθεση με άλλα νησιά των Κυκλάδων, η Κύθνος διατηρεί 
την αγροτική της οικονομία με την εκτροφή βοοειδών και αμνοεριφίων, καθώς και την 
παραγωγή μελιού. Κάποια άτομα δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου και της 
παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα αρκετοί κάτοικοι ασχολούνται και με τουριστικές 
επιχειρήσεις. Ωστόσο η τουριστική ανάπτυξη του νησιού δεν είναι πολύ έντονη. 
 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η απασχόληση στους κύριους τομείς δραστηριοτήτων. 
 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία 178 
Αλιεία 36 
Μεταποιητικές βιομηχανίες 21 
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και 
νερού 

18 

Κατασκευές 86 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, 
οχημάτων, μοτοσυκλετών και ειδών ατομικής και οικιακής 
χρήσης 

41 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 56 
Μεταφορά, αποθήκευση και επικοινωνίες 23 
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 6 
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις και 
επιχειρηματικές δραστηριότητες 

13 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση 

21 

Εκπαίδευση 32 
Υγεία και κοινωνική μέριμνα 5 
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού 
και ατομικού χαρακτήρα 

14 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 5 
Μη δυνάμενοι να καταταγούν σε κλάδο 16 

              ΠΗΓΗ :ΕΛΣΤΑΤ 2008  Επεξεργασία στοιχείων 

Βέβαια η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων απασχολούνται σε δύο και τρεις εργασίες 
κατά την διάρκεια του έτους είτε εποχιακά είτε περιστασιακά. 
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ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η γεωργική γη που δύναται να καλλιεργηθεί είναι 18.400 στρ. σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα. Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι είναι 70.900 στρ. Όμως σύμφωνα με 
τα στοιχεία του προγράμματος Ενιαίας Ενίσχυσης 2012 αξιοποιούνται 1.680 στρ. ως 
βοσκότοποι. Στο νησί δεν υπάρχουν δημόσιοι βοσκότοποι. 
Πιο συγκεκριμένα οι χρήσεις γης στο νησί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 
 

Χρήσεις 
Κύθνος Ν.Κυκλάδων 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Γεωργική γη 18.400 18% 836.100 32% 

Βοσκότοποι 70.900 71% 789.500 30% 

Δάση 7.500 8% 690.400 27% 

Λοιπές εκτάσεις 3.200 3% 283.400 11% 

Σύνολο 100.000 100% 2.599.400 100% 

                         ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ 1999-2000                                                                   

Η αστική οικοδόμηση στην Κύθνο υπολογίζεται σε 500 στρέμματα. 
 

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται τα προϊόντα που παράγονται στους διάφορους 
τύπους καλλιεργειών. Τα στοιχεία αναφέρονται στο έτος 2008. 
 

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας και λοιπές καλλιέργειες 

Είδος καλλιέργειας 
Έκταση σε 
στρέμματα 

Παραγωγή που 
συγκομίσθηκε 
(κιλά) 

Σιτάρι μαλακό 30 3.500 

Κριθάρι 2900 5.700.00 

Σόργο 10 100 

Κριθάρι για σανό 4.920 678.000 

Βρώμη για σανό 200 10.000 

Βίκος για σανό 30 3.000 

Κριθάρι για βοσκή 3.050  

Βρώμη για βοσκή 50  

Βίκος για βοσκή 3000  

Καρπούζια 13 13.000 

Πεπόνια 4 2.800 

Πατάτες καλοκαιρινές 15 30.000 

Πατάτες φθινοπώρου 80 20.000 

                                       Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2008 

Τα παραπάνω σιτηρά καλλιεργούνται σε ιδιωτικές εκτάσεις και χρησιμοποιούνται για 
ζωοτροφές χωρίς να καλύπτουν όμως τις ανάγκες. Τα καρπούζια, τα πεπόνια και οι πατάτες δεν 
καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες που το καλοκαίρι είναι αυξημένες και γι αυτό εισάγονται από 
άλλες περιοχές . 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

Είδος 
Έκταση 

(στρ) 
Παραγωγή που 

συγκομίσθηκε σε Kgr 

Λάχανα 10 7.000 

Κουνουπίδια 
 

7 5.400 

Σπανάκι 4 2.800 

Κρεμμύδια ξερά 16 32.000 

Σκόρδα χλωρά 5 1.500 

Σκόρδα ξερά 2 1.000 

Αρακάς 2 800 

Κουκιά 2 1.000 

Μαρούλια 1 4.000 

Ντομάτες επιτραπέζιες 78 129.500 

Φασολάκια χλωρά 2 1.000 

Μπάμιες ποτιστικές 3 1.200 

Κολοκυθάκια 4 4.000 

Αγγούρια υπαίθρου 4 4.000 

Μελιτζάνες υπαίθρου 22 22.000 

Πιπεριές 2 1.000 

Σύνολο 164  

                              Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 2008 

Οι κηπευτικές καλλιέργειες είναι ως επί το πλείστον οικογενειακοί λαχανόκηποι και τα προϊόντα 

χρησιμοποιούνται για οικιακή κατανάλωση. Η υπόλοιπη παραγωγή δεν καλύπτει τις ολοένα και 

αυξανόμενες ανάγκες του νησιού. 

ΜΟΝΙΜΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 

Είδος δέντρων 
Εκτάσεις  

( στρ ) 

Αριθμός 
δέντρων σε 
κανονικούς 
δενδρώνες 

Διάσπαρτα 
δέντρα 

Δέντρα σε 
παραγωγική 

ηλικία 

Παραγωγή που 
συγκομίσθηκε 

 ( κιλά ) 

Ελαιόδεντρα για 
επιτραπέζιες ελιές 

80 2000 4200 6.200 
10.0000 

ελαιόκαρπος 

Για ελαιοποίηση 33 1.140 1850 2.720 
52.000 

ελαιόκαρπος 

Λεμονιές 1 40 590 530 30.000 

Πορτοκαλιές 1 40 440 420 19.800 

Αχλαδιές 20 650 1.250 17.50 40.000 

Βερικοκιές 3 100 750 270 5.000 

Κυδωνιές   40 40 1.200 

Κορομηλιές   10 10 300 
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Σύκα νωπά   300 300 1.2000 

Σύκα ξερά   1.700 1700 50.000 

Νωπά δαμάσκηνα   20 10 500 

Αμυγδαλιές 10 150 700 830 83.00 

Καρυδιές   2 0  

Φιστικιές   40 25 250 

Ροδιές   100 90 700 

Μεσπιλιές   4 4 50 

Μπανανιές   2 2 10 

Σύνολο εκτάσεων 148     

    Πηγή:  ΕΛΣΤΑΤ 2008 

Στην Κύθνο υπάρχουν 148 στρέμματα που χρησιμοποιούνται για δενδρώδεις καλλιέργειες, ενώ 
όπως φαίνεται και από τον πίνακα υπάρχει μεγάλος αριθμός διάσπαρτων δέντρων. 
 

Αμπελοκαλλιέργεια  
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του  αμπελουργικού μητρώου στην Κύθνο καλλιεργούνται 652,3 
στρ αμπελιών από 139 παραγωγούς. Δύο αμπελουργοί έχουν αιτηθεί και τους εχουν εγκριθεί 
δικαιώματα φύτευσης για 24 στρ. αμπελιών. Ο μούστος που παράγεται και το κρασί 
χρησιμοποιείται για οικιακή χρήση. Στο νησί δεν υπάρχει ακόμα εμφιαλωτήριο κρασιού.  
 
Ελαιοκαλλιέργεια 
 

Σήμερα καλλιεργούνται 1.725,4 στρ. ελιάς από 127 ελαιοκαλλιεργητές για παραγωγή 
ελαιολάδου. Στην Κύθνο δεν υπάρχουν ελαιοτριβεία και οι παραγωγοί πηγαίνουν τον 
ελαιόκαρπο στο Μαρκόπουλο ή στο Κορωπί για έκθλιψη, με αποτέλεσμα την αύξηση του 
κόστους.  
Ο Δήμος είχε μοιράσει το 2012, 1500 δενδρύλια ελιάς για να στηρίξει την διάδοση και την 
καλλιέργεια της ελιάς. 
 

Γεωργικά μηχανήματα 

Είδος μηχανήματος αριθμός 

Μονοαξονικοί ελκυστήρες 2 

Διαξονικοί ελκυστήρες 2 

Αλωνιστικές μηχανές κάθε τύπου 1 

Πετρελαιοκίνητες αντλίες αρδεύσεων 10 

Βενζινοκίνητες 20 

Ηλεκτροκίνητες 5 

Συγκροτήματα άρδευσης με σταγόνες ή σπειερς 2 

Μελιτοεξαγωγείς 40 

            ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ 2008 

Ο γεωργικός εξοπλισμός που φαίνεται στον παραπάνω πίνακα κρίνεται ικανοποιητικός για την 

εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών και καλύπτει τις ανάγκες σε εξοπλισμό του νησιού.  
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ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η κτηνοτροφία κατέχει πρωταρχική θέση στον πρωτογενή τομέα της Κύθνου με 
προοπτικές σημαντικής βελτίωσης. 

 
Ο κύριος προσανατολισμός της κτηνοτροφίας στην Κύθνο είναι η αιγοπροβατοτροφία που 

παρουσιάζει σταθερότητα και η εκτροφή βοοειδών για παραγωγή κρέατος. Η παραγωγή 
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 εκμεταλλεύσεις είναι κυρίως εκτατικής μορφής. Μόνο  τέσσερεις άδειες σταυλισμού 

έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με το αρχείο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομιας και Κτηνιατρικής. 
Η διατροφή των ζώων στηρίζεται στη βόσκηση σε ιδιόκτητα ή ενοικιασμένα ιδιωτικά, 

αγροτεμάχια. Συμπληρωματικά δίνονται ζωοτροφές που είτε παράγονται εντός των 
εκμεταλλεύσεων είτε προέρχονται από το εμπόριο μέσω των Αγροτικών Μελισσοκομικών 
Συν/σμών Χώρας και Δρυοπίδος (συνολικό ποσό ζωοτροφών 181,31 τόνων το 2012 σύμφωνα 
με στοιχεία του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Κύθνου).  

 
Ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής κρέατος, καταναλώνεται τοπικά μιας και υπάρχει το 

παλιό σφαγείο στο νησί,  μη μπορώντας όμως να ικανοποιήσει τις ανάγκες και χωρίς να μπορούν 
να εξαχθούν εκτός νησιού σφάγια ζώων. Γίνονται προσπάθειες να ολοκληρωθεί η κατασκευή 
του νέου σφαγείου και να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν.  
 
.  
Ο Ζωικός πληθυσμός της Κύθνου σε σχέση με τον αριθμό των παραγωγών για το 2010  φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα. 

Ζωικός Πληθυσμός Κύθνου 

Νησί Βοοειδή Αιγοπρόβατα Χοιρινά 
 Αριθμός 

Παραγωγών 
Αριθμός 

Βοοειδών 
Σφαγές Αριθμός 

Παραγωγών 
Αριθμός 

Αιγοπροβάτων 
Σφαγές Αριθμός 

Παραγωγών 
Αριθμός 
Χοιρινών 

Κύθνος 56 93 80 196 10.257 1.245 25 100 

Κυκλάδες 2.138 14.973 3.735 4.704 267.280 49.303 223 2.000 

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

2011 (απόσπασμα από Το Καλάθι Νοτίου Αιγαίου) 

 

 

Αιγοπροβατοτροφία 

Στο νησί υπάρχουν 206 εκμεταλλεύσεις και εκτρέφονται συνολικά 10.487 αιγοπρόβατα 

σύμφωνα με το Μητρώο του Αγροτικού Κτηνιατρείου Κύθνου. Από τον πίνακα φαίνεται ότι οι 

αίγες είναι περισσότερες από τα πρόβατα. 
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Είδος Πλήθος 

Πρόβατα 4.885 

Αίγες 5.602 

Κριάρια 422 

Τράγοι 454 

Σύνολο 10.487 

                                      Πηγή: Αγροτικό Κτηνιατρείο Κύθνου (2012) 

Στοιχεία εκμεταλλεύσεων 

Είδος Πλήθος 

Εκμεταλλεύσεις Αιγών 2 

Εκμεταλλεύσεις Προβάτων 1 

Εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων 203 

Ενσταβλισμένες εκμεταλλεύσεις 0 

Εκμεταλλεύσεις με μεικτή παραγωγική κατεύθυνση 206 

Εκμεταλλεύσεις με αναπαραγωγική κατεύθυνση 0 

Σύνολο εκμεταλλεύσεων 206 

                      Πηγή: Αγροτικό Κτηνιατρείο Κύθνου (2012) 

 

Βοοτροφία 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου της Κτηνιατρικής στο νησί υπάρχουν 14 ενεργές 

εκμεταλλεύσεις με 50 συνολικά βοοειδή εκ των οποίων 14 είναι αρσενικά και 36 θηλυκά. 

Ζωικό κεφάλαιο 

Είδος Πλήθος 

Συνολικός αριθμός θηλυκών βοοειδών 36 

Συνολικός αριθμός αρσενικών βοοειδών 14 

Βοοειδή κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης 

Συνολικός αριθμός 

4 

Βοοειδή μικτής κατεύθυνσης 

Συνολικός αριθμός 

45 

Θηλυκά βοοειδή κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης 2 

Θηλυκά βοοειδή μικτής κατεύθυνσης 33 

Συνολικός αριθμός βοοειδών 50 

                    Πηγή: Αγροτικό Κτηνιατρείο Κύθνου (2012) 
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Στοιχεία εκμεταλλεύσεων 

Είδος Πλήθος 

Εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης 3 

Εκμεταλλεύσεις κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης 9 

Εκμεταλλεύσεις μικτής κατεύθυνσης 46 

Εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγικής κατεύθυνσης 0 

Αγελαίες εκμεταλλεύσεις βοοειδών 1 

Ενσταβλισμένες εκμεταλλεύσεις 6 

Μικτές εκμεταλλεύσεις 51 

Συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων βοοειδών 58 

Συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων με μηδενικό ζωικό  

κεφάλαιο 

44 

                        Πηγή: Αγροτικό Κτηνιατρείο Κύθνου (2012) 

Οι 44 εκμεταλλεύσεις βοοειδών που έχουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο σημαίνει ότι κάποιοι 
άνθρωποι εγκατέλειψαν την κτηνοτροφία και κάποιοι άλλοι τα αντικατέστησαν με αιγοπρόβατα 
ή κράτησαν μόνο τα αιγοπρόβατα. 

 
 
Χοιροτροφία 
 

Στη Κύθνο υπάρχουν 30 εκμεταλλεύσεις χοιρινών (Αγροτικό Κτηνιατρείο Κύθνου 2013) 
καταχωρημένες στη Βάση Κτηνιατρικής χωρίς καμμία να έχει έχει άδεια εγκατάστασης 
κτηνοτροφικής μονάδας. 

Ο κύριος προσανατολισμός της κτηνοτροφίας στην Κύθνο είναι η αιγοπροβατοτροφία που 
παρουσιάζει σταθερότητα και η εκτροφή βοοειδών για παραγωγή κρέατος. Η παραγωγή 
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 εκμεταλλεύσεις είναι κυρίως εκτατικής μορφής. Μόνο  τέσσερεις άδειες σταυλισμού 
έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με το αρχείο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομιας και Κτηνιατρικής. 

Η διατροφή των ζώων στηρίζεται στη βόσκηση σε ιδιόκτητα ή ενοικιασμένα ιδιωτικά, 
αγροτεμάχια. Συμπληρωματικά δίνονται ζωοτροφές που είτε παράγονται εντός των 
εκμεταλλεύσεων είτε προέρχονται από το εμπόριο μέσω των Αγροτικών Μελισσοκομικών 
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Συν/σμών Χώρας και Δρυοπίδος (συνολικό ποσό ζωοτροφών 181,31 τόνων το 2012 σύμφωνα 
με στοιχεία του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Κύθνου).  

Ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής κρέατος, καταναλώνεται τοπικά μιας και υπάρχει το 
παλιό σφαγείο στο νησί,  μη μπορώντας όμως να ικανοποιήσει τις ανάγκες και χωρίς να μπορούν 
να εξαχθούν εκτός νησιού σφάγια ζώων. Γίνονται προσπάθειες να ολοκληρωθεί η κατασκευή 
του νέου σφαγείου και να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν.  

 

Μελισσοκομία 

Η μελισσοκομία  κατέχει εξέχουσα θέση στον πρωτογενή τομέα. 
Στο νησί δραστηριοποιούνται 51 μελισσοκόμοι με συνολικό αριθμό κυψελών 2.644 

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 31 768 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 51 ΕΩΣ 100 ΚΥΨΕΛΕΣ 14 1.037 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 101 ΕΩΣ 200 ΚΥΨΕΛΕΣ 5 622 

4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ >201 1 217 

 ΣΥΝΟΛΟ 51 2.644 

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

Το μέλι της Κύθνου είναι ως επί το πλείστον θυμαρίσιο  και θεωρείται ποιοτικά εξαιρετικό 
για το είδος του. Είναι περιορισμένη η παραγωγή γιατί οι μελισσοκόμοι προτιμούν τη στατική 
μελισσοκομία λόγω του κόστους των μεταφορών από νησί σε νησί ή προς την ηπειρωτική 
Ελλάδα. 

Στο νησί υπάρχουν δύο  Αγροτικοί  Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί της Χώρας και της 
Δρυοπίδας. Σε συνεργασία με το Κέντρο Μελισσοκομίας Πειραιά – Κυκλάδων, γίνονται 
προσπάθειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την καλύτερη παρουσίαση των προϊόντων τους 
(χρήση κατάλληλου περιέκτη π.χ. γυάλινο βάζο, χρήση ετικέτας, αναγραφή ημερομηνίας λήξης), 
έτσι ώστε να γίνεται ποιοτικά και με ασφάλεια η διάθεση των. 

Η παραγωγή κυμαίνεται κατά μέσο όρο 10 κιλά μέλι ανά κυψέλη και διατίθεται στην 
τοπική αγορά από τους ίδιους τους μελισσοκόμους σε  υψηλές τιμές (περίπου 15-16 € το κιλό) 
λόγω της εξαιρετικής ποιότητας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από ένας μελισσοκόμος, που διαθέτει 102 μελισσοσμήνη παράγει 
βιολογικό μέλι  και έχει συμμετάσχει και βραβευτεί, τα έτη 2009, 2010 και 2011 στον διεθνή 
διαγωνισμό Biomiel.  
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ΑΛΙΕΙΑ 

Στην Κύθνο υπάρχουν 31 επαγγελματίες ψαράδες που μοιράζονται στα δύο αλιευτικά 
καταφύγια στο  Μέριχα και τα Λουτρά. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι νέοι. Ασχολούνται 
αποκλειστικά με την αλιεία καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.  

Στο νησί υπάρχει ένας αλιευτικός σύλλογος ο οποίος δημιουργήθηκε μέσα στο έτος 2013. 
Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αρχίσει να γίνονται τα πρώτα βήματα για έγκαιρη, έγκυρη και 
ουσιαστική ενημέρωση των ψαράδων για νέες προοπτικές και προγράμματα εκσυγχρονισμού 
(σεμινάρια, ημερίδες, εκπαίδευση). Είναι επιβεβλημένη βέβαια η προσωπική δραστηριοποίηση 
των ψαράδων μεμονωμένα για προγράμματα εκσυγχρονισμού. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αλιευμάτων διοχετεύεται εκτός του νησιού, περίπου το 95% 
στην Αθήνα , ενώ το υπόλοιπο παραμένει στο νησί για τις τοπικές ανάγκες. 

Υπολογίζεται, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αλιείας Κυκλάδων  ότι το 2012 η ποσότητα 
που αλιεύθηκαν είναι περίπου 33 τόνοι. 

          
Στοιχεία επαγγελματικής και ερασιτεχνικής Αλιείας_Κύθνος 

Σύνολο αλιευτικών σκαφών 30  
(Πηγή:αρχείο υπηρεσίας αλιείας 2013) 

Σύνολο αλιέων ιδιοκτητών 
αλιευτικού σκάφους 

31  
(Πηγή:αρχείο υπηρεσίας αλιείας 2013) 

Σύνολο αλιεργατών ή 
περιστασιακά 
απασχολούμενων στην αλιεία 

1  
(Πηγές:Λιμεναρχείο  Νησιού 2011-2012, εκτίμηση 
της υπηρεσίας αλιείας) 

Σύνολο επαγγελματιών 
αλιέων και 
αλιεργατών(εκτίμηση από τον 
αριθμό των ατομικών 
επαγγελματικών αδειών 
αλιείας εκδόσεις-ανανεώσεις) 

32  
(Πηγές: αρχείο υπηρεσίας αλιείας [2013], 
λιμεναρχείο νησιού[2011-2012] 

Σύνολο ερασιτεχνών 
αλιέων(εκτίμηση από τον 
αριθμό των αδειών 
ερασιτεχνικών σκαφών 
εκδόσεις-ανανεώσεις) 

67  
(Πηγή:Λιμεναρχείο  Νησιού 2011-2012) 

Σύνολο Χωρητικότητας σε GT 233,32  
(Πηγή:Εθνικό αλιευτικό μητρώο 2013) 
 

Σύνολο ισχύος μηχανών σε 
KW 

1586,43  
(Πηγή:Εθνικό αλιευτικό μητρώο 2013) 
 

 

Α.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στο νησί υπάρχουν δύο μονάδες μεταποίησης και συσκευασίας μελιού που λειτούργησαν 
φέτος. Έτσι το θυμαρίσιο μέλι και προϊόντα του όπως παστέλι καθώς και κερί σε διάφορες 
μορφές, έχουν πλέον μεγαλύτερες δυνατότητες εμπορίας εντός και εκτός νησιού. 
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Υπάρχουν πέντε αρτοποιεία, δύο στη Χώρα, ένα στα Λουτρά, ένα στο Μέριχα και ένα στη 
Δρυοπίδα και 8 κρεοπωλεία, 3 στη Χώρα, 2 στο Μέριχα,2 στη Δρυοπίδα και 1 στη Κανάλα. 

Παρά το ότι η Κύθνος έχει περίφημα τυριά, κοπανιστή, τυροβόλι, τρίμμα, ξυνότυρο, φέτα, 
δεν λειτουργεί κανένα επίσημο τυροκομείο με αποτέλεσμα τα προϊόντα αυτά να μην μπορούν 
να διοχετευθούν στην αγορά.  

 

Α.6.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Τουρισμός 

Το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής δραστηριότητας ανήκει στους μόνιμους κατοίκους του 

νησιού, αλλά και σε αυτούς που έχουν καταγωγή από την Κύθνο. Η τουριστική περίοδος διαρκεί 

κυρίως τους  μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. (Πηγή: Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ_ΚΥΘΝΟΣ_2007) 

Καταλύματα 

Συνολικά υπάρχουν 69 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ξενοδοχείου, κάμπινγκ και 

ενοικιαζόμενων δωματίων(ΠΗΓΗ: Ιστοσελίδα επιμελητηρίου Κυκλάδων, Ιούνιος 2013) 

Το ξενοδοχειακό δυναμικό του νησιού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 5***** 4**** 3*** 2** 1*  

ΣΥΝΟΛΟ 

μονάδες   1 3  4 

Δωμάτια   18 82  100 

Κλίνες   30 163  193 

  Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2012 

Εναλλακτικός τουρισμός 

Ιαματικός τουρισμός: Στα Λουτρά υπάρχουν δύο ιαματικές πηγές που είναι οι μοναδικές 

στις Κυκλάδες. Η μία των Αγίων Αναργύρων βρίσκεται μέσα στο  Υδροθεραπευτήριο και η 

δεύτερη η ονομαζόμενη πηγή του Κάκαβου βρίσκεται σε απόσταση 50 m.  από την πρώτη και η 

θερμοκρασία της φτάνει του 52 βαθμούς Κελσίου. Οι ιαματικές πηγές είναι ανοικτές και προς 

εκμετάλλευση από τον ΕΟΤ για 4 μήνες το χρόνο(Ιούνιο-Οκτώβριο). Το Υδροθεραπευτήριο 

χρονολογείται από το 1857. Εκεί θα δει κανείς τους λουτήρες του πρώτου βασιλικού ζεύγους 

της Νεότερης Ελλάδας του Όθωνα και τις Αμαλίας. Μεγάλο μέρος των επισκεπτών του νησιού 

επισκέπτεται τα ιαματικά λουτρά. 

Θρησκευτικός τουρισμός: Στο νησί υπάρχει πληθώρα εκκλησιών όπως στη Χώρα η Αγία 

Τριάδα, ο Άγιος Σάββας, ο Θεολόγος,  ο Άγιος Νικόλαος,στη Δρυοπίδα ο Άγιος Μηνάς,και άλλες 

όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, η Αγία Τριάδα κ.α. Εκτός από τις εκκλησίες υπάρχουν διάσπαρτα 

και 128 εξωκκλήσια. Όμως ο πιο γνωστός θρησκευτικός προορισμός είναι η εκκλησία της 

Παναγιάς της Κανάλας  που είναι και προστάτιδα του νησιού. 
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Εκπαιδευτικός τουρισμός: Επισκέψιμα μέρη στο νησί είναι το Κάστρο της Ωριάς στα 

Λουτρά, το Σπήλαιο «Καταφύκι» στη Δρυοπίδα και το Λαογραφικό Μουσείο καθώς και το 

Εκκλησιαστικό και Βυζαντινό Μουσείο το οποίο ανήκει στη Μητρόπολη Σύρου και βρίσκεται 

στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στο Μέριχα υπάρχουν τα ερείπια της αρχαίας πρωτεύουσας 

και το Υδραγωγείο στο Αρχαίο Βρυόκαστρο. 

Για τους επισκέπτες υπάρχουν ευκαιρίες στο νησί να ασχοληθούν με περιπατητικό και 
καταδυτικό τουρισμό και να συμμετέχουν στα τοπικά πανηγύρια.  

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει μελετήσει 6 διαδρομές μονοπατιών, μέσα από τις 
οποίες ο περιπατητής θα έλθει σε επαφή με  τα πλούσια πολιτιστικά, αισθητικά, και 
φυσικογεωγραφικά στοιχεία του νησιού. Τέτοιες διαδρομές είναι : 

 Χώρα – Λουτρά – Κάστρο Ωριάς 

 Χώρα – Παναγιά  Νίκους- Άγ. Ιωάννης 

 Χώρα – Αγ. Στέφανο 

 Δρυοπίδα –Μαθιάς -  Λεύκες 
Εστίαση 

Όσον αφορά στην εστίαση στο νησί δραστηριοποιούνται  53 επιχειρήσεις εστίασης, 
εστιατόρια-ψησταριές, κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες, οβελιστήρια, πιτσαρίες, σνακ-μπαρ 
(ουζερί), σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων (ιστοσελίδα, Ιούνιος 2013). Οι 
περισσότερες βρίσκονται στη Δρυοπίδα, Χώρα, Μέριχα, Λουτρά, Κανάλα, Άγ. Δημήτριο, 
Απόκρουση, Επισκοπή, Κολώνα, Λεύκες, Φλαμπουριά.  

Οι επισκέπτες μπορούν να γευθούν το σφουγγάτο, τη θερμιώτικη πίτα, το λουκάνικο και 
να δοκιμάσουν παραδοσιακά τοπικά γλυκά του κουταλιού και παστέλι. 
 

Μεταφορές – Συγκοινωνία 

Όσον αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές οι υπάρχουσες ακτοπλοϊκές γραμμές, καθώς και η 

ενδοκυκλαδική (από Σύρο) συνδέουν την Κύθνο με το Λαύριο και με τα περισσότερα από τα 

νησιά των Κυκλάδων. 

Η συχνότητα των δρομολογίων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

 

Από Κύθνο  προς Εβδομαδιαία συχνότητα 
δρομολογίων 

Λαύριο 5 

Κέα 3 

Κίμωλος 2 

Σύρος 3 

Ίος 2 

Σίκινος 2 

Φολέγανδρος 2 

Μήλος 2 
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Επίσης υπάρχει σύνδεση με Τήνο, Άνδρο, Πάρο, Νάξο, Θήρα, Σέριφο, Σίφνο μία φορά την 

εβδομάδα. Το καλοκαίρι οι επιλογές μετακινήσεων με τα πλοία είναι περισσότερες. 

Η επιβατική κίνηση του νησιού για τα έτη 2011-2012 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

ΚΥΘΝΟΣ 2011 2012 

ΜΕΡΙΧΑΣ ΑΠΟΒ. ΕΠΙΒ. ΑΠΟΒ. ΕΠΙΒ. 

Ιανουάριος 1762 1701 1408 1369 

Φεβρουάριος 1715 1565 1708 1732 

Μάρτιος 3062 2958 2675 2141 

Απρίλιος 5884 5171 4823 4555 

Μάιος 3941 3160 3670 3976 

Ιούνιος 8917 8146 9402 7129 

Ιούλιος 17893 14295 15220 13879 

Αύγουστος 16339 19376 16655 17806 

Σεπτέμβριος 6834 8639 5399 7675 

Οκτώβριος 5233 2772 2678 2891 

Νοέμβριος 2012 2309 1721 1738 

Δεκέμβριος 1797 1850 1347 1504 

Σύνολο 75.389 71.942 66.706 66.395 

                                          ΠΗΓΗ: Λιμενικός Σταθμός Κύθνου 

Στο νησί  υπάρχει ελικοδρόμιο σε απόσταση 2 Km από τη Χώρα. 
 
Για τις οδικές μεταφορές υπάρχουν 2 ιδιωτικά λεωφορεία και 4 ταξί. Οι διαδρομές που γίνονται 

το καλοκαίρι και το χειμώνα γίνονται μόνο για την μεταφορά των μαθητών και είναι: 

 Λουτρά – Χώρα - Μέριχας  

 Μέριχας - Δρυοπίδα - Κανάλα  
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ  
 

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

2. Η ποιότητα των προϊόντων που παράγονται (τυρί, κρέας, κηπευτικά, μέλι) είναι 
εξαιρετική. Ο τρόπος παραγωγής τους πλησιάζει τις βιολογικές μεθόδους παραγωγής. 

3. Παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας αιγοπρόβειου κρέατος λόγω της εκτατικής εκτροφής 
και της μειωμένης χρήσης χημικών ουσιών (φυτοφάρμακα, λιπάσματα) στις 
καλλιεργούμενες εκτάσεις του νησιού. 

4. Παραγωγή Βιολογικού μελιού. 
5. Ύπαρξη τυποποιητήριων – συσκευαστήριων μελιού. 
6. Με το έργο αφαλάτωσης που έχει δημοπρατηθεί δημιουργούνται συνθήκες υδατικού 

δυναμικού και υποδομές που μπορούν να στηρίξουν και να επεκτείνουν την γεωργική 
παραγωγή ιδιαίτερα στον τομέα των κηπευτικών καλλιεργειών. 

7. Υπάρχει γεωργική έκταση κατάλληλη για την ανάπτυξη γεωργικής δραστηριότητας. 
 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  
 

1. Η στενότητα και ο πολυτεμαχισμός του κλήρου. 
2. Προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές που αντιμετωπίζουν γενικότερα τα νησιά, 

απαγορευτικά, αλλαγές δρομολογίων, εποχιακή διαφοροποίηση συχνότητας. 
3. Υψηλό κόστος παραγωγής (νησιωτικότητα). 
4. Απουσία σφαγείου , σύγχρονου και ικανού να καλύψει τις ανάγκες του νησιού. 
5. Απουσία ελαιοτριβείου, τυροκομείου.  
6. Στατική μελισσοκομία με αποτέλεσμα τη μικρή παραγωγή. 
7. Η έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων που απασχολούνται στον πρωτογενή 

τομέα. 
8. Εποχικότητα της αλιευτικής δραστηριότητας και της ζήτησης αλιευτικών προϊόντων. 
9. Η παρουσία ισχυρών ανέμων κατά την διάρκεια του χειμώνα που είναι ανασταλτικός 

παράγοντας για την ανάπτυξη δενδρωδών καλλιεργειών. 
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  
1. Οι φυσικές ομορφιές του νησιού, η πλούσια χλωρίδα και πανίδα, τα αρχαιολογικά 

ευρήματα της περιοχής, οι εκκλησίες – μοναστήρια, το σπήλαιο, το αγροτικό τοπίο, οι 
ιαματικές πηγές αποτελούν ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών. 

2. Η μικρή απόσταση από το νομό Αττικής αποτελεί ιδανικό μέρος για ολιγοήμερες 
διακοπές. 

3. Η ανάπτυξη του τουρισμού προσφέρει δυνατότητα απορρόφησης της τοπικής 
παραγωγής. 

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. 
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5. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας μικρών μονάδων 
επεξεργασίας γεωργικών και ζωικών προϊόντων (ελαιοτριβείο, τυροκομείο). 

6. Η ζήτηση ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

7. Οι σημαντικές προοπτικές του νησιού για την ανάπτυξη εναλλακτικού αλιευτικού και 
περιπατητικού τουρισμού και υποδομών μικρής κλίμακας. 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 

1. Η ρευστότητα των δρομολογίων δυσκολεύει τη διάθεση των προϊόντων εκτός νησιού. 
2. Η εισαγωγή φθηνών νωπών προϊόντων καθιστά τα ντόπια προϊόντα μη ανταγωνιστικά. 
3. Η πίεση του τουρισμού στις γεωργικές χρήσεις και εκμεταλλεύσεις. 
4. Το υψηλό κόστος των γεωργικών εφοδίων. 

 
 

Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης του νησιού, τόσο χωρικά όσο και τομεακά δεν 
μπορεί να μην περιλαμβάνει  και παρεμβάσεις στήριξης  του πρωτογενούς τομέα. Η η στήριξη 
του πρωτογενή τομέα αφορά κυρίως την ενίσχυση  της διαφοροποίησης της περιορισμένης 
αγροτικής οικονομίας της περιοχής  με την παροχή δυνατοτήτων στον τοπικό πληθυσμό για την 
δημιουργία εναλλακτικών πηγών απασχόλησης και εισοδήματος σε δραστηριότητες  που 
συνδέονται με την αγροτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της αλιείας. Βασικό στοιχείο της 
στρατηγικής αυτής αποτελούν η ενίσχυση της δημιουργίας εναλλακτικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων  από γεωργούς και αλιείς ή και η δημιουργία προϋποθέσεων  για την 
προστασία, διατήρηση, αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών 
αυτών. 
Είναι λοιπόν απαραίτητο να τεθούν στρατηγικοί αναπτυξιακοί στόχοι στον τομέα της γεωργίας 
στην Κύθνο, τόσο από ιδιωτικούς όσο και από δημόσιους φορείς.  
 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

1. Αποπεράτωση του σφαγείου , ενός έργου πνοής για την κτηνοτροφία του νησιού. 
2. Στήριξη και ενίσχυση της απασχόλησης στη γεωργία  
3. Αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για αξιοποίηση – ανάδειξη των 

αναβαθμίδων και του αγροτικού τοπίου. 
4. Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των  ιαματικών λουτρών  ώστε να αποτελέσουν πόλο 

έλξεις νέων τουριστών . 
5. Μελέτη και δυνατότητα αξιοποίησης φυσικών πόρων και ενέργειας (αιολική, ηλιακή) και 

χρήση τους στην αγροτική παραγωγή. 
6. .Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή Άγιος Στέφανος. 
7. Εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων αλιευτικών σταθμών στα Λουτρά και στο Μέριχα 

Κύθνου(κατασκευή αποθήκης,γραφείου,παγοποιείου,τοποθέτηση ψυγείου). 
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

1. Ανάπτυξη-προώθηση των δυναμικών Κυθνιακών  προϊόντων (τυρί, μέλι)  . 
2. Δημιουργία νέων και διατήρηση των παλιών  αναβαθμίδων, ώστε να δημιουργηθούν και 

άλλες γεωργικές εκτάσεις. 
3. Ανάπτυξη- προώθηση της βιολογικής κτηνοτροφίας . 
4. Ανάπτυξη- προώθηση του μελιού ,κεριού και γύρης με φιλικές προς το περιβάλλον 

παραγωγικές διαδικασίες (βιολογικές ή ολοκληρωμένης διαχείρισης) 
5. Σύνδεση αγροτικής παραγωγής με την τουριστική δραστηριότητα (αγροτουρισμός), 

δοκιμασμένο και πετυχημένο στη Κύθνο καθώς υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις 
(ταβέρνες) που λειτουργούν πουλώντας δικά τους αγνά προϊόντα. 

6. Δημιουργία μικρού ελαιοτριβείου, τυροκομείου, οινοποιείου.  
7. Μέσω των Αγροτικών – Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
προώθηση των παραγόμενων προϊόντων. 

8. Ανάπτυξη του Αλιευτικού τουρισμού με την φιλοξενία ατόμων – τα οποία δεν ανήκουν 
στο πλήρωμα του σκάφους-σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με σκοπό την αναψυχή  
την επίδειξη αλιευτικών μεθόδων, τη σίτιση και γενικά την παροχή τουριστικών 
υπηρεσιών που συνδέονται με την αλιεία.  

9. Συμμετοχή σε εκθέσεις για προβολή των τοπικών προϊόντων. 

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

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. Ενημέρωση για τη διαδικασία αδειοδότησης σταυλικών εγκαταστάσεων. 
4. Περιβαλλοντική εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού για να στηριχθούν μορφές 

εναλλακτικού τουρισμού. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

http://www.islepact.eu/userfiles/ISEAPs/Report/greece/ISEAP_Kythnos%20GR%20%28draft_v2

%29.pdf 

www.pnai.gov.gr 

http://www.notioaigaio.gr/ 

http://www.statistics.gr/ 

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=12&la=2 

http://www.ypeka.gr/ 

 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR 

http://geodata.gov.gr/geodata/ 

http://www.kythnos.gr/ 

http://el.wikipedia.org 
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