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Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η Λέρος, το νησί της Αρτέμιδος, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου 

πελάγους και στο Βορειοδυτικό των Δωδεκανήσων, μεταξύ των νησιών Καλύμνου, Πάτμου και 

Λειψών. Ο Δήμος Λέρου εντάσσεται διοικητικά στην επαρχία Καλύμνου του Νομού 

Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Αποτελείται από ένα Δημοτικό Διαμέρισμα, που περιλαμβάνει, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε.:  

• τη νήσο Λέρο τις νησίδες Λέβιθα και Φαρμακονήσι, που έχουν μόνιμο 

πληθυσμό.  

• τις νησίδες Αρχάγγελος, Βελόνα, Γλάρος, Μαύρα, Μεγάλο Λιβάδι, 

Πηγανούσα, Πλάκα, Στρογγυλή και Τρυπητή, που δεν έχουν μόνιμο πληθυσμό. 

 

Απέχει  περίπου 171 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Πειραιά,  101ν.μ από τη Ρόδο και 

7 ν.μ από τη Μικρασιατική ακτή. Η Λέρος είναι το ένατο σε έκταση νησί του Νομού 

Δωδεκανήσου (έκταση 53 τ. χλμ. και μήκος ακτών 71 χλμ.). Είναι βραχώδες νησί με μικρές 

πεδινές εκτάσεις ανάμεσα στα διάφορα υψώματα. Οι ακτές του νησιού παρουσιάζουν έντονο 

διαμελισμό και σχηματίζουν ασφαλείς κόλπους.  

Στο νησί υπάρχουν 11 οικισμοί .  Μεγαλύτεροι είναι η πρωτεύουσα του νησιού, η Αγία 

Μαρίνα και το Λακκί.  

Σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό της Λέρου (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) 

προκύπτουν τα  παρακάτω δεδομένα που αφορούν την χρονική περίοδο 1986-2013. Η μέση 

ετήσια θερμοκρασία που καταγράφεται στον προαναφερθέντα μετεωρολογικό σταθμό 

ανέρχεται στους 18,55 °C, ενώ οι μέσες μηνιαίες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 11,04°C 

(Ιανουάριος) και 26,24 °C (Αύγουστος). Η μέση ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία αέρα 7,35°C, 

καταγράφεται το μήνα Φεβρουάριο, ενώ η  μέση μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία καταγράφεται 

τον Αύγουστο και ανέρχεται σε 29,65 °C. Όσον αφορά τις  απόλυτες ελάχιστες και μέγιστες 

τιμές, η  ελάχιστη καταγράφεται τον Φεβρουάριο και η τιμή της ανέρχεται στους 0,00°C, και η 
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μέγιστη τον Ιούλιο όπου ο υδράργυρος ανέρχεται μέχρι και τους 36,80 °C. Το μέσο ύψος υετού 

καταγράφεται κατά το μήνα Νοέμβριο και  η τιμή του ανέρχεται σε 965,63mm 

Επίσης όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα, η  μέση μηνιαία ένταση ανέμου 

καταγράφεται τον Μάρτιο  με επικρατέστερη διεύθυνση τη Βόρεια και με τιμή 9,63 κόμβους. 

Η μέση ετήσια σχετική υγρασία, για την ευρύτερη περιοχή της Λέρου, ανέρχεται σε 66% . 

 

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

Μέση Μηνιαία 

Θερμοκρασία 
11,04 11,06 13,45 16,32 20,27 24,47 26,18 26,24 23,72 20,98 16,20 12,63 

Μέση  Μέγιστη 

Θερμοκρασία 
13,67 13,61 15,73 19,61 23,24 28,40 29,64 29,65 26,79 24,91 19,61 15,77 

Μέση Ελάχιστη 

Θερμοκρασία 
7,86 7,35 9,43 11,59 14,87 19,28 21,64 21,96 19,85 16,42 12,06 9,52 

Απολύτως 

Μέγιστη 

θερμοκρασία 

16,6 18,80 21,40 27,40 26,80 33,60 36,80 36,60 31,80 29,40 26,20 19,00 

Απολύτως 

Ελάχιστη 

θερμοκρασία 

2,40 0,00 2,60 5,20 7,40 12,20 2,20 16,40 12,00 10,00 4,40 2,40 

Μέση  Σχετική 

Υγρασία (%) 
67,83 66,90 68,83 67,51 65,45 59,13 60,67 64,00 61,96 70,62 69,09 70,04 

Μέσο ύψος 

υετού σε mm 
83,20 86,00 49,60 46,30 16,47 0,25 0,00 0,37 12,10 3,57 95,63 67,70 

Μέση μηνιαία 

διεύθυνση 

ανέμων 

Β 

Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 

Μέση Ένταση 

ανέμου σε 

κόμβους 

8,57 9,52 9,63 7,16 6,59 7,28 8,33 7,68 8,25 6,68 8,76 9,23 

Πηγή: Μετεωρολογικός Σταθμός Λέρου 

 

 

Α.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η Λέρος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου πελάγους και στο 

Βορειοανατολικό της Δωδεκανήσου, μεταξύ της Νήσου Καλύμνου, της Νήσου Πάτμου και των 

Λειψών. Η νήσος Λέρος μαζί με τις συστάδες των μικρών νησιών που την περιβάλλουν 

αποτελούν ένα γεωγραφικό σύνολο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Οι  νησίδες Πηγανούσα, 

Μεγάλο Γλαρονήσι, Μικρό Γλαρονήσι, Λέρικο,  της νήσου Λέρου με έκταση 62,00 Ha έχουν 

χαρακτηριστεί από την επιστημονική κοινότητα ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας και έχουν 

ενταχθεί στο Δίκτυο “Natura 2000” με Κωδικό GR4210018. Ομοίως και οι νήσοι Κίναρος και 
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Λέβιθα και οι νησίδες Λαδιά, Πλάκα, Γλάρος και Μαύρα, με έκταση 1457,00 Haμε Κωδικό 

GR4210020.   

Η πλούσια εδαφική πτύχωση και ο έντονος οριζόντιος διαμελισμός δημιουργούν 

βαθείς και προστατευόμενους όρμους, οι οποίοι προσφέρουν ασφαλείς συνθήκες για τον 

ελλιμενισμό σκαφών. Το έδαφος της Λέρου είναι λοφώδες με ψηλότερη κορυφή τη 

Σκουμπάρδα με υψόμετρο 328 μέτρα. 

Η Λέρος χαρακτηρίζεται από μεσογειακή χλωρίδα και άγρια, θαμνώδη βλάστηση. Εκτός 

από τις αγροτικές καλλιέργειες που είναι παντού εμφανείς, υπάρχουν δεντροστοιχίες 

ευκαλύπτων, δασικοί θύλακες πευκώνων και βραχώδη υψώματα. 

Όσον αφορά την πανίδα, ο Πράσινος φρύνος (Bufoviridis) είναι ένα είδος βατράχου 

που συναντάται στη Λέρο. Παράλληλα, εδώ ζουν η Ελληνική Χελώνα, 5 είδη σαυρών 

(Κροκοδειλάκι, Σαμιαμίδι, Οφίσωψ, Τρανόσαυρα, Αβλέφαρος), 9 είδη φιδιών (Έρυξ, Σαΐτα, 

Μαύρος εφιός, Ζαμενής, Θαμνόφιδο, Νερόφιδο, Αγιόφιδο, Σκουληκόφιδο, Οθωμανική οχιά) 

και 3 είδη θηλαστικών (Σκαντζόχοιρος, Δίχρωμη χωραφομυγαλίδα, Αγριοκούνελο). 

 

 

 

Α.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες στο νησί αναπτύσσονται από τη Δημοτική Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Πρόνοιας Λέρου και από πρωτοβουλίες των δύο συλλόγων, 

ΑΡΤΕΜΙΣ και Θεατρική Ομάδα Λέρου. 

Η ΔΙΚΕΠΟΛ Λέρου, που έχει έδρα την Καμάρα διοργανώνει όλες τις πολιτιστικές και 

κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου εντός και εκτός Λέρου κάθε χρόνο. Διατηρεί λέσχη φιλίας 

με δημιουργικά και μουσικά εργαστήρια καθώς και την φιλαρμονική. 

Ο σύλλογος "ΑΡΤΕΜΙΣ" δραστηριοποιείται στον τομέα των χορευτικών εκδηλώσεων, 

της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής, διαθέτει τμήματα παιδικής χορωδίας και αθλητικών 

δραστηριοτήτων καθώς και τμήμα βιβλιοθήκης. 

Η θεατρική Ομάδα Λέρου ασχολείται συστηματικά με το ανέβασμα θεατρικών 

παραστάσεων σε ετήσιους κύκλους, οι οποίοι παρουσιάζονται σε προγράμματα ερασιτεχνικών 

θιάσων που οργανώνονται από διάφορους Φορείς και οποίες παρουσιάζονται και εκτός Λέρου 
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Οι αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Πλάτανο και το Λακκί, που διοργανώνονται 

κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κάθε επισκέπτη, όπως επίσης και τα πανηγύρια 

με ντόπια μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα. Εξαιρετικό ενδιαφέρον στα πλαίσια των 

καλοκαιρινών πανηγυριών παρουσιάζει «Η Γιορτή του Αλωνάρη» που πραγματοποιείται στην 

παραλία της Γούρνας στα τέλη Ιουλίου όπου κατά τη διάρκειά της γίνεται αναπαράσταση του 

αλωνίσματος. 

Παρά το μικρό της έκτασής της η  Λέρος διαθέτει  πολλά αξιοθέατα , τα κυριότερα από 

τα οποία συνοψίζονται στα παρακάτω: 

• Το Δημοτικό Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο "Μανώλης Ήσυχος" που 

στεγάζεται στον Πύργο Μπελλένη. 

• Το Πολεμικό Μουσείο του Τούνελ Μερικιάς 

• Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λέρου στην Αγία Μαρίνα 

• Το Κάστρο Παντελίου 

• Ο Ναός της Αρτέμιδος στο Παρθένι 

• Ο Ναός του Αγίου Ισιδώρου στην περιοχή Κόκκαλη. 

• Η Παναγία η Καβουράδενα στον Ξηρόκαμπο 

• Το Κάστρο των Λεπίδων (γνωστό ως Παλιόκαστρο) στον Ξηρόκαμπο 

 

 

 

Α.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ο μόνιμος πληθυσμός της Λέρου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, 

ανέρχεται σε 7.917 κατοίκους. Η εξέλιξη του πραγματικού πληθυσμού φαίνεται στον 

παρακάτω Πίνακα. 

 

Πραγματικός Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
  

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΛΕΡΟΣ 7.075 6.626 8.512 8.136 8.061 8.207 7.925 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 121.480 123.021 121.017 145.071 163.476 190.071 242.270 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 247.439 222.980 207.354 233.529 257.481 302.686 366.795 

Πηγή: Ελ. Στατ. 
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Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού την τελευταία 

δεκαετία. 

 
 
 

Μόνιμος Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

  2001 2011 

ΛΕΡΟΣ 8.172 7.917 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 188.506 190.988 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 298.462 308.975 

                                              Πηγή: Ελ. Στατ. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι οι απογραφές μέχρι τουλάχιστον και το 

1981 περιλάμβαναν και τους νοσηλευόμενους στο ψυχιατρείο της Λέρου. Ο πληθυσμός του 

νησιού για παράδειγμα το 1981 ήταν 6.910 κάτοικοι (απογραφή). Επίσης πρέπει να σημειωθεί 

ότι την περίοδο 1961-1971 όπου εμφανίστηκε έξαρση της εξωτερικής μετανάστευσης η Λέρος 

φαίνεται να παρουσιάζει αύξηση στον πληθυσμό της κατά 28,5%. Η άνοδος αυτή του 

πληθυσμού οφείλεται στην λειτουργία του Ψυχιατρείου και των Βασιλικών Τεχνικών Σχολών 

που λειτουργούσαν την περίοδο  1949-1964. 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι ο πληθυσμός παρουσίασε την εικοσαετία 1951-1971 

αυξομειώσεις, όμως έχει μία σχετική σταθερότητα τα τελευταία σαράντα χρόνια. 

Η ηλικιακή δομή του μόνιμου πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα 

με την απογραφή του 2011. 

 

Ομάδες ηλικιών Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

0-14 652 605 1.257 

15-24 519 367 886 

25-64 2.217 2.189 4.406 

65 και άνω 664 704 1.368 

Σύνολο 4.052 3.865 7.917 

                                            Πηγή: Ελ. Στατ. (2011) 

Η διάρθρωση της απασχόλησης του πληθυσμού κατά τομέα φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα (2001). 
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Διάρθρωση Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού, 2001 

Νησί Α’ γενής Β’ γενής Γ’ γενής 

Νέοι, μη 
δυνάμενοι να 
καταταγούν 
κατά κλάδο. 

Σύνολο 
ενεργού 

πληθυσμού 

Λέρος 220 396 2.028 406 3.050 

Σύνολο Νομού 
Δωδεκανήσου  4.616 13.394 55.994 8.332 82.336 

Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου 9.854 25.529 80.932 12.425 128.740 

Πηγή: Ελ. Στατ. (2001) 

Τα στοιχεία του πίνακα επιβεβαιώνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού 

(66,5%) απασχολείται στον Τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα σε επαγγέλματα που έχουν σχέση με 

το Ψυχοθεραπευτήριο όπως έμποροι, προμηθευτές κτλ. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ 

στη Λέρο υποβάλλονται 160 αιτήσεις για λήψη ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης εκ των οποίων 

οι 54 αφορούν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθώς αιτούνται επιπλέον και εξισωτική 

αποζημίωση.  

 
 

Α.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 
Υπηρεσίες 
 
Στο νησί της Λέρου υπάρχουν Υπηρεσίες Δημοτικές και Δημόσιες. 

Στο Δήμο της  Λέρου πέρα από τις βασικές Υπηρεσίες λειτουργούν και: 

• Η Διεύθυνση τεχνικής υπηρεσίας Λέρου 

• Οι Οικονομικές υπηρεσίες 

• Το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Λέρου - Βιβλιοθήκη 

 

Δημόσιες υπηρεσίες του νησιού είναι: 

• Το Λιμεναρχείο 

• Η Αστυνομία  

• Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Κέντρο Υγείας Λέρου  και 

• Το Ταχυδρομείο 
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Τέλος όσον αφορά την εκπαίδευση στη Λέρο λειτουργούν 5 Νηπιαγωγεία, 4 Δημοτικά 

σχολεία, 3 Γυμνάσια, 1 Λύκειο και  1 ΕΠΑ.Λ. 

 

Μεταφορών 

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

προϊόντων και εφοδίων. 

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση εξυπηρετείται από τα λιμάνια στο Λακκί και την Αγία Μαρίνα. 

Οι λιμενικές και θαλάσσιες δραστηριότητες καλύπτονται από το Λιμεναρχείο Λέρου το οποίο 

υπάγεται στο Λιμενικό Ταμείο Πάτμου. Το λιμάνι της Λέρου διαθέτει υπηρεσίες Τελωνείου, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και επομένως 

είναι δυνατό να εξυπηρετήσει κινήσεις εξωτερικού.  

 

Ύδρευσης - Άρδευσης  

Στο νησί υπάρχουν 6 γεωτρήσεις για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του νησιού, 

με συνολικά προτεινόμενη αντλούμενη ποσότητα νερού τα 680κ.μ. / ημέρα. Η ποιότητα του 

νερού κατά τους θερινούς μήνες παρουσιάζει  προβλήματα υφαλμύρωσης λόγω θαλάσσιας 

διείσδυσης. 

Στο νησί κατασκευάστηκε φράγμα ύδρευσης-άρδευσης (η μελέτη προέβλεπε την 

άρδευση συνολικά 320 στρ.) ωφέλιμου όγκου 785.000 m
3  

προκειμένου να τροφοδοτηθεί από 

τον χείμαρρο Παρθένι. Η κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε από το ΙΙ ΚΠΣ και από Εθνικούς 

Πόρους και ολοκληρώθηκε το 2002. Το έργο παρουσίασε προβλήματα στεγανότητας και για 

αυτό δε λειτούργησε μέχρι σήμερα. Υπάρχει όμως, μελέτη αποκατάστασης στεγανότητας με 

τοποθέτηση μεμβράνης. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο μεταφοράς και διανομής του 

νερού. Όταν υλοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης και λειτουργήσει το φράγμα στο 

Παρθένι , η Λέρος θα αποκτήσει  συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του πρωτογενή 

τομέα.  
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Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι στο νησί υπάρχει αδειοδοτημένη μονάδα 

αφαλάτωσης. 

 
 

Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας 

Η ενεργειακή υποδομή αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από το δίκτυο της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η τροφοδοσία του νησιού με ηλεκτρική ενέργεια γίνεται με υποθαλάσσιο καλώδιο 

από την Κάλυμνο, ενώ δεν γίνεται χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Το δίκτυο του ΟΤΕ καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας. 

 

 

Α.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει ειδική μνεία στον ρόλο του  Κέντρου Θεραπείας 

Λέρου (Ψυχιατρείο)  στην οικονομία της Λέρου. Από το 1957 όπου με Βασιλικό Διάταγμα 

ιδρύεται η «Αποικία ψυχοπαθών Λέρου» μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, σημαντική ήταν η 

συμβολή της λειτουργίας του Ψυχιατρείου τόσο από άποψη εργατικού δυναμικού που 

απασχολούνταν στο Ίδρυμα, όσο και άλλων επαγγελμάτων που στηρίζονταν και εξαρτιόνταν 

άμεσα από τη λειτουργία του Ιδρύματος. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 1988 εργάζονταν  

1.100 άτομα στο θεραπευτήριο και άλλα 540 άτομα εκτός θεραπευτηρίου απασχολούνταν  ως 

ενδιάμεσοι π.χ. έμποροι, προμηθευτές κτλ., ενώ στο Θεραπευτήριο φιλοξενούνταν 1.500 

ασθενείς. Δηλαδή επί συνόλου το Θεραπευτήριο στήριζε το 60% περίπου των οικονομικώς 

ενεργών πολιτών της Λέρου, ενώ πάνω από το 18% του πραγματικού πληθυσμού του νησιού, 

ήταν οι τρόφιμοι του Θεραπευτηρίου. Με την πάροδο των χρόνων βέβαια και με τις αλλαγές 

που πραγματοποιήθηκαν στον Οργανισμό, αποδυναμώθηκε η εξάρτηση της Ιδρυματικής 

οικονομίας της Λέρου. Το 2003 ιδρύεται ένας Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης 

Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του Ψυχοθεραπευτηρίου της Λέρου που φιλοδοξεί να δώσει καινοτόμες 

και δυναμικές λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα και το οποίο ασχολείται με δραστηριότητες του πρωτογενή και 

του δευτερογενή τομέα οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

 



 9 

Α.6.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στη Λέρο ο πρωτογενής τομέας είναι σχετικά περιορισμένος. Πολύ λίγοι είναι αυτοί 

που ασχολούνται αποκλειστικά με τη γεωργία. Οι περισσότεροι ασχολούνται για 

συμπληρωματικό εισόδημα. 

Παρόλα αυτά όμως είναι αρκετά  τα προϊόντα που μπορεί να παράγει όπως για 

παράδειγμα πατάτες, ντομάτες, καρπούζια, πεπόνια, ελιές, εσπεριδοειδή και σταφύλια, σύκα 

φραγκόσυκα και γκαβάφες. Πεδινές γεωργικές εκτάσεις υπάρχουν στις περιοχές Πλεφούτι, 

Παρθένι, Γούρνες, Άλιντα 

Η κτηνοτροφία στο νησί περιλαμβάνει την αιγοπροβατοτροφία, τη βοοτροφία, την 

ορνιθοτροφία και την μελισσοκομία, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στα γεωμορφολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. Πρόκειται για προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και οι μέθοδοι 

καλλιέργειας τους πλησιάζουν τις βιολογικές. Παρόλα αυτά κανένα από τα προϊόντα δεν έχει 

χαρακτηριστεί μέχρι σήμερα ως ποιοτικό ή γεωγραφικής ένδειξης λόγω και της μικρής 

κλίμακας της παραγωγής και έλλειψη της απαραίτητης υποδομής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Λέρο υπάρχει ενεργός Αγροτικός Συνεταιρισμός, ο οποίος 

προσπαθεί με όσα μέσα διαθέτει να σταθεί στο πλάι των παραγωγών . Επίσης θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι μέσα στις αγροτικές δράσεις του Κοι.Σ.Π.Ε. όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα 

είναι και οι υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες που  πραγματοποιούνται σε τρία 

αγροκτήματα συνολικής έκτασης 9 στρεμμάτων (1 στρέμμα θερμοκήπιο). Η παραγωγή 

ανέρχεται στους 40 τόνους ετησίως ενώ καλλιεργούνται 20 διαφορετικά είδη κηπευτικών. Η 

παραγωγή προωθείται κυρίως στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου κατά 80% ενώ το 20% 

διατίθεται στην ελεύθερη αγορά. 

Σημειώνεται ότι το νησί έχει πλούσια μεταλλοφορία σιδήρου (εκμεταλλεύσιμα 

κοιτάσματα ορυκτών μαγνητίτη και αιματίτη). 

 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η γεωργική γη που δύναται να καλλιεργηθεί είναι 12.700στρ. σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα. Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι είναι 19.500 στρ. Ο 

βοσκότοπος όμως, που αξιοποιείται, σύμφωνα με τον κατάλογο του δικαιώματος βοσκής για 
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το 2013 του Δήμου Λέρου, είναι 12.608,5στρ συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων των 

νησίδων Λέβιθα και Φαρμακονήσι. Η έκταση των 35.500στρ. που χαρακτηρίζονται ως δάση 

δεν αποτελούνται από συμπαγείς συστάδες δασικών δέντρων αλλά πρόκειται για εκτάσεις 

που σχεδόν κατά το ήμισυ καλύπτονται από θαμνώδη και φρυγανώδη βλάστηση, οι οποίες 

μπορούν να αξιοποιηθούν στην κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία  και το υπόλοιπο ήμισυ από 

αραιή ή καθόλου βλάστηση 

Ν. Λέρος Ν. Δωδεκανήσου 

Χρήσεις 
Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Γεωργική γη 12.700 17 765.900 28 

Βοσκότοποι 19.500 26,5 520.400 19 

Δάση 35.500 47 1.200.500 44 

Λοιπές εκτάσεις 8.000 10,5 217.200 8 

Σύνολο 75.700 100 2.704.000 100 

Πιν. Χρήσεις γης (Στατιστική) 1999-2000 

Η καλλιεργημένη γεωργική γη είναι 5.463 στρ. και από αυτήν αρδεύονται τα 462 στρ. 

Εκτός από τις δενδρώδεις καλλιέργειες που φαίνονται στον πίνακα υπάρχει και μεγάλος 

δένδρων τα οποία είναι διάσπαρτα.  

Η γεωργική δραστηριότητα ως προς τη φυτική παραγωγή εντοπίζεται στο εσωτερικό 

τμήμα της Λέρου, το οποίο αρδεύεται από ιδιωτικά πηγάδια- γεωτρήσεις. Η διάρθρωση των 

καλλιεργειών κατά κατηγορία και αναλυτικά φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. 

Κατηγορίες Καλλιεργειών 

Σύνολο 
έκτασης 

(στρ.) 

Αρδευόμενη 
Έκταση 
(στρ.) 

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας 

και λοιπές καλλιέργειες 2.138 62 

Κηπευτική γη, θερμοκήπια 241 135 

Αμπέλια 115 15 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 2.454 250 

Αγρανάπαυση 515 0 

Σύνολο Γεωργικής Γης 5.463 462 

Πηγή: Ετήσιο γεωργικό δελτίο 2008 Ελ. Στατ. 

Τα κύρια γεωργικά προϊόντα της Λέρου φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί 
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Κύρια γεωργικά προϊόντα της Λέρου. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΤΑΣΗ (σε στρ.) 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(σε kgr) 

Σιτάρι σκληρό 130 22.000 

Κριθάρι 270 25.000 

Βρώμη 80 17.000 

Κουκιά 3 500 

Λαθούρια (Φάβες) 5 500 

Ηλίανθος 2 100 

Σόργο (σκούπα) 172 - 

Σόγια 1 250 

Βίκος 100 7.000 

Κριθάρι για σανό 500 150.000 

Βρώμη για σανό 200 60.000 

Βίκος για σανό 50 10.000 

Λοιπά σανά (από ρόβι,λαθούρια, μπιζέλια, φακή κλπ.) 50 10.000 

Μηδική (πολυετές τριφύλλι) 50 10.000 

Σόργο χλωρό 50 10.000 

Κριθάρι 200 - 

Βρώμη 200 - 

Καρπούζια 2 1.000 

Πεπόνια 28 7.000 

Πατάτες άνοιξης 35 70.000 

Πατάτες φθινοπώρου και χειμώνα 5 10.000 

Γλυκοπατάτες 5 3.000 

Λάχανα 13 10.000 

Κουνουπίδια 5 5.000 

Σπανάκι 10 2.500 

Κρεμμύδια χλωρά 10 4.000 

Κρεμύδια ξερά 20 15.000 

Σέλινο 2 400 

Σκόρδα ξερά 5 700 

Κουκιά χλωρά 5 500 

Παντζάρια 8 3.500 

Μαρούλια 40 30.000 

Αντίδια και ραδίκια 19 15.000 

Κοκκάρι 10 10.000 

Σέσκουλα 7 6.000 

Καρότα 6 2.100 

Τομάτες επιτραπέζιες για νωπή χρήση, υπαίθρου 40 55.000 

Φασολάκια χλωρά 8 3.000 

Κολοκυθάκια 5 2.000 

Αγγούρια υπαίθρου 11 12.000 

Αγγούρια υπό κάλυψη(θερμοκήπια) 2 8.000 

Μελιτζάνες υπαίθρου 2 2.000 

Πιπεριές για νωπή χρήση 5 2.500 

Αγκινάρες 4 3.000 

Σπαράγγια 3 100 

Ελαιόδενδρα για ελιές βρώσιμες Διάσπαρτα δέντρα 2.000 

Ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποιήσεως 2.200 400.000 

Λεμονιές 50 20.000 
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Πορτοκαλιές 60 20.000 

Μανταρινιές 140 20.000 

Αχλαδιές Διάσπαρτα δέντρα 1.000 

Μηλιές Διάσπαρτα δέντρα 100 

Βερικοκιές Διάσπαρτα δέντρα 1.500 

Ροδακινιές Διάσπαρτα δέντρα 2.000 

Συκιές για νωπά σύκα Διάσπαρτα δέντρα 5.000 

Συκιές για ξερά σύκα Διάσπαρτα δέντρα 1.000 

Αμυγδαλιές 4 5.000 

Αμπέλια οινοπαραγωγής 100 123.000 

Αμπέλια επιτραπέζια 15 32.000 

Πηγή: Ετήσιο γεωργικό δελτίο 2008 Ελ. Στατ. 

 

Ελαιοκαλλιέργεια 

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελαιοκομικού Μητρώου στη Λέρο υπάρχουν 494 

ελαιοκαλλιεργητές που καλλιεργούν 861 τεμάχια συνολικής έκτασης 1.944,5στρ.με  32.485 

ελαιόδεντρα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μεγάλη τάση φύτευσης ελαιοδέντρων, τα 

οποία λόγω του ότι δεν έχουν μπει ακόμη στην παραγωγή δεν έχουν καταγραφεί στο 

ελαιοκομικό Μητρώο. Αυτό σημαίνει πως ο πραγματικός αριθμός των ελαιοδέντρων στη Λέρο 

είναι πολύ περισσότερος από τον ήδη καταγεγραμμένο. 

Τα τελευταία χρόνια δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα Δακοκτονίας στο νησί, λόγω του ότι 

δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο Δήμος. Οπότε η ελαιοκαλλιέργεια μπορεί εύκολα να 

μετατραπεί σε βιολογική, μιας και δεν εφαρμόζεται σχεδόν καμία χημική μέθοδος 

φυτοπροστασίας. 

 Ο παραγόμενος ελαιόκαρπος χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για παραγωγή 

ελαιολάδου και λιγότερο για παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς.  

Στην Λέρο λειτουργεί ένα τριφασικό-φυγοκεντρικό ελαιοτριβείο το οποίο καλύπτει τις 

ανάγκες των ελαιοπαραγωγών, αλλά και των γύρω  νησιών (π.χ. των Λειψών). 
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Κηπευτικά 

Η ύπαρξη αρδευτικού νερού έχει ευνοήσει την καλλιέργεια κηπευτικών με παραγωγή 

προϊόντων (πατάτα, τομάτα και λοιπά κηπευτικά) άριστης ποιότητας, των οποίων η 

κατανάλωση γίνεται στην τοπική αγορά . 

Ο γεωργικός εξοπλισμός που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα κρίνεται ικανοποιητικός 

για την εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών και καλύπτει τις ανάγκες σε εξοπλισμό του 

νησιού. 

 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Τύπος γεωργικού μηχανήματος Αριθμός  

Γεωργικοί ελκυστήρες 5 

Μονοαξονικοί ελκυστήρες (φρέζες) 75 

Ψεκαστήρες υψηλής πίεσης 8 

Ψεκαστήρες επινώτιοι 5 

Θειωτήρες 1 

Κομπίνες 2 

Θεριστικές απλές 3 

Χορτοσυλλέκτες 3 

Πατατοεξαγωγείς 5 

Αντλίες  (βενζινοκίνητη) 20 

Αντλίες  (ηλεκτροκίνητη) 400 

Αμελκτικές μηχανές (φορητές) 3 

Κλαδευτικά 250 

Πηγή: Ετήσιο στατιστικό δελτίο 2009 Ελ. Στατ. 
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ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Πηγή: Ετήσιο στατιστικό δελτίο 2009 Ελ. Στατ. 

Οι κλάδοι της ζωικής παραγωγής έχουν εξαιρετικό οικονομικό ενδιαφέρον στη Λέρο 

μιας και είναι σε θέση να καλύψουν της ανάγκες όχι μόνο της οικογενειακής κατανάλωσης 

αλλά και να αποτελέσουν μια πολύ καλή πηγή εσόδων για τους κτηνοτρόφους. 

 

Αιγοπροβατοτροφία 

Στο νησί υπάρχουν 16 εκμεταλλεύσεις και εκτρέφονται συνολικά 4.439 αιγοπρόβατα 

σύμφωνα με το μητρώο της Κτηνιατρικής. Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι τα πρόβατα 

είναι μόνο 655 ενώ οι αίγες είναι πολύ περισσότερες και ανέρχονται σε 3.794. 

 

 

Είδος Αριθμός Ζώων 

Ίπποι  56 

Ημίονοι 40 

Όνοι 96 

Πρόβατα (οικόσιτα) 150 

Πρόβατα (κοπαδιάρικα) 2.000 

Αίγες  (οικόσιτες) 250 

Αίγες (κοπαδιάρικες) 6.700 

Χοίροι (Αναπαραγωγής) 50 

Χοίροι (Κρεατοπαραγωγής) 800 

Κουνέλια 100 

Κότες (οριθοτροφείου) 13.000 

Κότες (χωρικής εκτροφής) 3.000 

Βοοειδή εγχώρια αβελτίωτα (αρσενικά) 10 

Βοοειδή εγχώρια αβελτίωτα (θηλυκά) 30 

Βοοειδή εγχώρια βελτιωμένα (αρσενικά) 25 

Βοοειδή εγχώρια βελτιωμένα (θηλυκά) 30 

Βοοειδή ξενικά (αρσενικά) 55 

Βοοειδή ξενικά(θηλυκά) 170 

Πάπιες 80 

Γαλοπούλες 140 

Μελίσσια 2.800 
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∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛ- 

ΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΖΩΩΝ ΑΙΓΕΣ ΠΡΟΒΑΤΑ

1

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

ΜΕ 1 ΕΩΣ 10 ΖΩΑ 0 0 0 0

2

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

ΜΕ 11 ΕΩΣ 100 ΖΩΑ 46 1.966 1.511 455

3

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

ΜΕ 101 ΕΩΣ 150

ΖΩΑ 9 1.100 1.041 89

4

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

ΜΕ 150 ΕΩΣ 300

ΖΩΑ 11 2.212 1.043 0

66 5.278 3.532 589

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Μητρώο Κτηνιατρικής 2012  
 

 

Από τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες μονάδες 

είναι σχετικά μικρές και ο αριθμός των ζώων κυμαίνεται από 11 έως 100. 

Υπάρχουν 3 κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους συνολικά 767 αιγοπρόβατα 

και τους έχει παραχωρηθεί Δημοτικός Βοσκότοπος συνολικής έκτασης 1.150,5 στρ. στη νησίδα 

«Λέβιθα» και άλλοι 3 κτηνοτρόφοι με 400 αιγοπρόβατα στους οποίους έχει παραχωρηθεί 

Δημοτικός Βοσκότοπος συνολικής έκτασης 600στρ. στη νησίδα «Φαρμακονήσι». 

Καμία κτηνοτροφική μονάδα στη Λέρο δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας. Οι χώροι 

ενσταυλισμού είναι πρόχειροι (ιδιοκατασκευασμένοι), λειτουργούν με υποτυπώδεις 

υποδομές, και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διαχείμαση των ζώων. Η διατροφή των ζώων 

στηρίζεται κυρίως στη βόσκηση. Συμπληρωματική τροφή δίνεται την περίοδο της 

διαχείμανσης. Άλλωστε  στη Λέρο λειτουργούν 4 καταστήματα εμπορίας ζωοτροφών. 

Σύμφωνα με τον πίνακα (φυτικής παραγωγής ) καλλιεργούνται 900 στρ. για παραγωγή 

ζωοτροφών.    

Κάθε κοπάδι είναι εγκατεστημένο μόνιμα στην ίδια περιοχή όλο το χρόνο, με δυσμενείς 

επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και αυτό οδηγεί στην υποβάθμιση των βοσκοτόπων. Το 

2003 εκπονήθηκε η μελέτη «Βοσκοϊκανότητα των Βοσκοτόπων της Λέρου», με πρωτοβουλία 

του Δήμου Τήλου, προκειμένου το νησί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Εκτατικοποίησης της 

Κτηνοτροφίας. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της μελέτης εξακολουθούν να είναι 

επίκαιρα, διότι μειώθηκε μεν η έκταση των βοσκοτόπων σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ  κατά 56.100 στρέμματα,  όμως ο αριθμός των ζώων που διατηρείται στους 

βοσκοτόπους του νησιού, ο οποίος είναι μειωμένος κατά 1.000 περίπου ζώα σε σχέση με το 
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2004, που εντάχθηκε το νησί στο Πρόγραμμα της Εκτατικοποίησης της Κτηνοτροφίας, 

εξακολουθεί να παραμένει  μεγάλος. Αυτό σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη «ελεύθερη» 

βόσκηση κυρίως ημιάγριων γιδιών τα οποία δεν μπορούν να καταμετρηθούν, αλλά 

διατρέφονται από το βοσκότοπο, καθώς και την χαμηλή παραγωγική ικανότητα των 

βοσκοτόπων της Λέρου, οδηγεί σε σταδιακή υποβάθμιση της τελευταίας, στην εξαφάνιση των 

καλών λειμωνικών φυτών και αποτελεί απειλή για τη συγκράτηση του νερού και την 

προστασία του εδάφους. 

Ο κύριος προσανατολισμός της κτηνοτροφίας του νησιού είναι η παραγωγή κρέατος 

ενώ η αξιοποίηση του γάλακτος εμφανίζει δυσχέρειες, καθώς δεν υπάρχει τυροκομείο. Τα 

τυριά παράγονται με παραδοσιακά μέσα και δεν μπορούν να τυποποιηθούν ώστε να 

διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να διευκολυνθεί η διάθεσή τους στην αγορά. Η διατήρηση 

τόσο μεγάλου αριθμού ζώων χωρίς να γίνεται σωστή εκμετάλλευση του κοπαδιού οφείλεται 

στη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων από την Ε.Ε με τη μορφή που δίνονται μέχρι 

σήμερα. Το σύστημα θα αλλάξει με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ 2014 – 2020 και είναι 

απαραίτητη η προσαρμογή των κτηνοτρόφων στα νέα δεδομένα. 

Ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής καταναλώνεται τοπικά. Μεγάλη διευκόλυνση για 

το νησί επιτέλεσε η λειτουργία του σφαγείου, το οποίο έχει μία μόνο γραμμή (για 

αιγοπρόβατα), αλλά έδωσε τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να διοχετεύουν τα σφάγιά 

τους τόσο στη Δωδεκανησιακή αγορά, όσο και εκτός των συνόρων του Νομού. Σύμφωνα με 

στοιχεία της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας οι σφαγές για το 2012 έφθασαν τα 1.569 ερίφια, 168 

αίγες, 845 αρνιά και 17 προβατίνες. 

 

Βοοτροφία 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Ζωικής Παραγωγής, στο νησί υπάρχουν εκτρέφονται 

συνολικά 310 βοοειδή εκ των οποίων 90 είναι αρσενικά και 230 θηλυκά. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Μητρώου της Κτηνιατρικής , το οποίο , υπάρχουν, 54 κτηνοτρόφοι βοοειδών, οι  

οποίοι εκτρέφουν συνολικά 1.387 βοοειδή εκ των οποίων τα 665 αρσενικά και τα 722 θηλυκά.  

Ούτως ή άλλως βέβαια εξαιτίας της έλλειψης γραμμής για βοοειδή στο σφαγείο της 

Λέρου, εκτός του ότι οι κτηνοτρόφοι είναι αναγκασμένοι να μεταφέρουν τα ζώα ζωντανά στα 

γύρω νησιά που διαθέτουν σφαγείο με γραμμή για βοοειδή, και να τα επιστρέφουν σε 
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ψυκτικούς θαλάμους –ψυγεία- πράγμα το οποίο αυξάνει το κόστος και μειώνει το τελικό 

εισόδημα των παραγωγών, δεν υπάρχει και δυνατότητα τήρησης αξιόπιστων στατιστικών 

στοιχείων για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω κρίνεται 

επιτακτική η ανάγκη προσθήκης μίας ακόμη γραμμής για βοοειδή στο σφαγείο της Λέρου. 

 
 
Χοιροτροφία 
 

Παρά το ότι στη Λέρο εκτρέφονται χοιρινά, κανένας παραγωγός δεν έχει μητρώο στη 

Διεύθυνση Κτηνιατρικής και κανένας δεν έχει άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας. 

 

Ορνιθοτροφία 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, στη Λέρο λειτουργεί ένα 

ορνιθοτροφείο μικτής κατεύθυνσης,  το οποίο διαθέτει ένα θάλαμο με δυναμικότητα 5.100 

ωοπαραγωγά κοτόπουλα ετησίως και τρεις θαλάμους με δυναμικότητα 8.500 

κρεοπαραγωγικά κοτόπουλα ετησίως. Η παραγωγή διοχετεύεται στην τοπική αγορά τόσο σε 

ιδιόκτητο σημείο πώλησης όσο και σε άλλα εμπορικά καταστήματα του νησιού. 

 

Μελισσοκομία 

Στο νησί δραστηριοποιούνται 36 μελισσοκόμοι με συνολικό αριθμό κυψελών 3.202 

σύμφωνα με το μητρώο μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας. 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 30 ΚΥΨΕΛΕΣ 17 353 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 31 ΕΩΣ 100 ΚΥΨΕΛΕΣ 11 776 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 101 ΕΩΣ 200 ΚΥΨΕΛΕΣ 3 442 

4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 201 ΚΑΙ ΑΝΩ 5 1.631 

  
ΣΥΝΟΛΟ 36 3.202 

Πηγή: Τμ. Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
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Η παραγωγή μελιού είναι αρκετή, διότι υπάρχει ανθοφορία καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους, την οποία εκμεταλλεύονται οι παραγωγοί μετακινώντας τα μελισσοσμήνη τους τόσο 

εντός του νησιού, όσο και στα γύρω νησιά Κάλυμνο και Πάτμο, παράγοντας κυρίως θυμαρίσιο 

μέλι εξαιρετικής ποιότητας.  

Η παραγωγή κυμαίνεται από 10-15 κιλά μέλι την κυψέλη και είτε αγοράζεται από το 

Κοι.Σ.Π.Ε., τυποποιείται και διατίθεται στην τοπική αγορά της Λέρου, στη Ρόδο ή/και εξάγεται 

στο εξωτερικό, είτε διατίθεται χωρίς τυποποίηση από τους ίδιους τους μελισσοκόμους. Αυτό 

δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου.  

 

 

ΑΛΙΕΙΑ 

Στην νήσο Λέρο δραστηριοποιούνται τριακόσιοι δεκαεννέα (319) επαγγελματίες αλιείς, 

με εκατόν πενήντα τρία (153) επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. Από τα παραπάνω 

επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη τα εκατόν πενήντα (150) είναι παράκτιας αλιείας, μικρού 

μεγέθους και περιορισμένων αλιευτικών δυνατοτήτων. Τα υπόλοιπα τρία (3) ανήκουν στην 

κατηγορία της μέσης αλιείας από τα οποία δυο είναι γρι-γρι (κυκλωτικά δίχτυα), και μια (1) 

μηχανότρατα. Ο αριθμός των ερασιτεχνικών σκαφών ανέρχεται περίπου στα τριακόσια (300) 

σκάφη. Στα αλιευτικά πεδία που εκτίνονται στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Λέρου 

δραστηριοποιούνται σε ετήσια βάση και πέντε (5) με (10) δέκα επαγγελματικά αλιευτικά 

σκάφη (μηχανότρατες), από άλλες περιοχές (Πειραιάς, Χαλκίδα) κυρίως κατά την περίοδο 

Φεβρουάριο - Μάρτιο.  Τα αλιευτικά πεδία του νησιού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι 

πόλος έλξης για του ερασιτέχνες αλιείς, οι οποίοι συνωστίζονται στην ευρύτερη περιοχή και 

λειτουργούν ανταγωνίστηκα προς τους επαγγελματίες παράκτιας αλιείας που έχουν 

περιορισμένες αλιευτικές δυνατότητες.  

Στη νήσο Λέρο δραστηριοποιούνται πέντε (5) φορείς με σύνολο έντεκα (11) θέσεις 

εκτροφής (πλωτές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας).  
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Η νήσος Λέρος διαθέτει δυο αλιευτικά καταφύγια στις περιοχές Παντέλη και 

Ξηρόκαμπος αντίστοιχα. Στο αλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή Παντέλη οι ελλείψεις που 

παρουσιάζονται  είναι ο επιτοίχιος χαμηλός φωτισμός, η τροχήλατη δεξαμενή για τα 

κατάλοιπα των σκαφών και ο χώρος ανέλκυσης καθέλκυσης σκαφών (γλίστρα). Αντίστοιχα στο 

αλιευτικό καταφύγιο Ξυροκάμπου οι ελλείψεις που παρουσιάζονται είναι ο επιτοίχιος 

χαμηλός φωτισμός, η τροχήλατη δεξαμενή για τα κατάλοιπα των σκαφών, ο χώρος ανέλκυσης 

καθέλκυσης σκαφών (γλίστρα), καθώς και οι εγκαταστάσεις για πυροπροστασία. 

Οι ποσότητες και το είδος αλιευμάτων που διατίθενται στην νήσο Λέρο είναι 

συνάρτηση τόσο του εποχιακού χαρακτήρα τους όσο και της τουριστικής κίνησης. Τους 

καλοκαιρινούς μήνες, και ιδίως από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο διευρύνεται το εμπορικό 

κανάλι των άμεσων πωλήσεων των αλιευμάτων σε εστιατόρια και ξενοδοχεία. 

 

Δραστηριότητες που σχετίζονται με την τυποποίηση και μεταποίηση αλιευτικών 

προϊόντων σε εμπορική κλίμακα υφίστανται στο νησί, και συγκεκριμένα μια (1) εγκεκριμένη 

εγκατάσταση μεταποίησης αλιευμάτων (καπνιστά, αλίπαστα, κονσερβοποιημένα). Τέλος σε 

επίπεδο οικιακής οικονομίας εφαρμόζεται εντατικά η παραγωγή παραδοσιακών αλίπαστων 

και άλλων ιχθυοπαρασκευασμάτων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται στοιχεία με τον αριθμό σκαφών, τις κατηγορίες 

αλιείας και τα είδη πλοίων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 

 

Ενεργός Επαγγελματικός Στόλος που είναι εγγεγραμμένος στα Νηολόγια, Λεμβολόγια και Βιβλία 
εγγραφής Μικρών σκαφών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 

Κατηγορία Αλιείας Είδος Πλοίου 

Λιμάνι 
Νηολόγησης 

Αριθμός 
Σκαφών Πλήρωμα Παράκτια Μέση 

Δίχτυα / 
Παραγάδια Μηχανότρατα 

Γρι-
Γρι Τράτες Οστρακαλιευτικό 

Λακκί - Λέρος 153 319 150 3 142 1 2 8 0 

Σύνολο 

Δωδεκανήσου  1.116 2.320 1.102 14 1.073 9 5 28 1 

Σύνολο 
Περιφέρειας 
Νοτίου 
Αιγαίου 2.026 4.614 1.993 33 1.931 19 14 59 3 

 
Πηγή:Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (2013) 
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Α.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στη Λέρο λειτουργούν δύο οινοποιεία τα οποία διαχειρίζονται  περίπου 150 τόνους 

σταφύλια ετησίως και παράγουν συνολικά περί τους 90 τόνους κρασί ετησίως, σύμφωνα με τα 

στοιχεία των Δηλώσεων Παραγωγής  Οίνων και Γλευκών, τα οποία τηρούνται στη Διεύθυνση 

Αγροτικής Οικονομίας. 

 Επίσης στο νησί λειτουργεί μία Βιοτεχνία που φτιάχνει παστά ψάρια. Είναι άλλωστε 

γνωστός ο περίφημος παστός κολιός της Λέρου, από την εποχή που δεν  υπήρχαν τα μέσα και 

οι τρόποι για να διοχετευθούν οι μεγάλες ψαριές των αλιέων στις αγορές εκτός νησιού, οπότε 

οι ντόπιοι προέβησαν στην τεχνική του παστώματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το παστό της Λέρου 

έγινε το παραδοσιακό της προϊόν. 

 Στη Λέρο υπάρχει ένα τυποποιητήριο μελιού το οποίο συνέβαλε εξαιρετικά  στην 

ανάπτυξη και στη στήριξη του πρωτογενή τομέα και ειδικότερα της Μελισσοκομίας και στην 

ανάδειξη και προβολή των παραδοσιακών προϊόντων του νησιού, μιας και η Λέρος διαθέτει 

εξαιρετικής ποιότητας Θυμαρίσιο μέλι σε ικανοποιητικές ποσότητες.  

Στις δραστηριότητες του Κοι.Σ.Π.Ε  υπάγεται και η λειτουργία εργαστηρίου 

ζαχαροπλαστικής του όπου οι εργαζόμενοι σε καθημερινή βάση ασχολούνται με την 

παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής και snack. Τα παραγόμενα προϊόντα προωθούνται στα δύο 

κυλικεία του Ιδρύματος  καθώς και στην ελεύθερη αγορά. Επίσης στο εργαστήριο τυποποίησης 

μελιού του Κοι.Σ.Π.Ε , το οποίο μάλιστα φέρει πιστοποίηση ως προς το ότι ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις του προτύπου DINEN ISO 22000:2005 συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη στήριξη 

του πρωτογενή τομέα και ειδικότερα της Μελισσοκομίας και στην ανάδειξη και προβολή των 

παραδοσιακών προϊόντων του νησιού, μιας και η Λέρος διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας 

Θυμαρίσιο μέλι σε ικανοποιητικές ποσότητες. 

Τέλος στη Λέρο λειτουργούν τρία συσκευαστήρια νωπών αλιευμάτων. Η μία μονάδα 

έχει δυναμικότητα 1,5 τόνο ψάρια ημερησίως και συσκευάζει λαυράκια, τσιπούρες και 

κρανιούς. Λειτουργεί από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο περίπου όπου συγκεντρώνεται η 

παραγωγή της μονάδας πάχυνσης. Η δεύτερη μονάδα έχει δυναμικότητα 300 τόνους ψάρια 

ετησίως, λειτουργεί 220 ημέρες το χρόνο και συσκευάζει μόνο λαυράκια και τσιπούρες και η 
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τρίτη  έχει δυναμικότητα κάτω των 10 τόνων ετησίως και συσκευάζει νωπά αλιεύματα κυρίως 

λαυράκια και τσιπούρες 

Παρά το ότι η Λέρος έχει περίφημα τυριά όπως η φρέσκια ή ξερή Μυτζήθρα, 

καλυμμένη με την τυριά, ένα μίγμα δηλαδή από μούστο, λάδι και θυμάρι, καθώς και άλλα 

όπως το λαδότυρο και το κρασότυρο, δεν λειτουργεί κανένα επίσημο τυροκομείο με 

αποτέλεσμα τα προϊόντα αυτά να μην μπορούν να διοχετευθούν στην αγορά.  

Η Λέρος έχει επίσης εξαίσια και γευστικά παραδοσιακά γλυκά όπως τα πουγκάκια με 

γέμιση πικραμύγδαλου, τα ξεροτήγανα, η πατσαβουρόπιτα, οι σβίγγοι και οι λέρικες τυρόπιτες 

με μυτζήθρα, τα οποία μπορεί κανείς να βρει στα τοπικά μαγαζιά. 
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Α.6.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Ο Τριτογενής τομέας είναι αρκετά αναπτυγμένος στο νησί με τον Τουρισμό και το 

Εμπόριο να κατέχουν εξέχουσα θέση. 

Τουρισμός 

Η Λέρος  ξεχωρίζει τόσο για την ιδιαιτερότητα  του  φυσικού της τοπίου, όσο και για 

την εξαιρετικής αρχιτεκτονικής σημασίας οικισμούς της. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι οι εξής 

πέντε οικισμοί Αγία Μαρίνα, Άλινδα, Λακκί, Παρθένι και Πλάτανος έχουν ανακηρυχθεί 

παραδοσιακοί . 

Στη Λέρο δεν υπάρχουν περιπατητικές διαδρομές με σήμανση, ωστόσο έχει 

δρομολογηθεί έργο που ονομάζεται «Χαρτογράφηση και Αποτύπωση των Μνημείων Ιστορικής 

και Πολιτιστικής Κληρονομιάς», σύμφωνα με το οποίο θα ανακατασκευαστούν οι οδοί - 

μονοπάτια που οδηγούν στα σημαντικότερα μνημεία του νησιού και στα οποία ήδη έχουν 

τοποθετηθεί πέτρινα κιόσκια για τις στάσεις των περιπατητών. 

Το νησί διαθέτει οργανωμένες παραλίες στα Άλιντα, στο Παντέλι στον Βρωμόλιθο, 

καθώς και στη Γούρνα, στον Ξηρόκαμπο, στο Μπλεφούτι και στα Δυό Λιοσκάρια, όπου σε 

πολλές υπάρχουν ταβέρνες, ομπρέλες και ξαπλώστρες. 

 Υπάρχουν δύο εξοπλισμένες και οργανωμένες, κατά τους διεθνείς κανονισμούς, 

σχολές καταδύσεων στο νησί, μιας και η Λέρος είναι ένας παράδεισος για καταδύσεις. Ο 

υποβρύχιος πλούτος από τα ναυάγια κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

λειτουργεί ως μαγνήτης για τον τουρισμό μιας και αποτελεί ένα μοναδικό υποθαλάσσιο 

μουσείο. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το άθλημα της ιστιοπλοΐας στη Λέρο. Χάρη στα 

μεγάλα και καλά εξοπλισμένα λιμάνια της αποτελεί ιδανικό προορισμό και βάση για την 

εξερεύνηση των γύρω νησιών. Με τις οργανωμένες μαρίνες της με χώρους διαχείμανσης, 

συντήρησης και επισκευής ιστιοπλοϊκών σκαφών, αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης για πολλά 

σκάφη και μεγάλες ομάδες σκαφών, αφού το νησί είναι σημαντικός κόμβος στο ράλι Αιγαίου ή 

άλλων εθνικών και διεθνών διαδρομών. Εκτός από τα αγκυροβόλια η Λέρος διαθέτει και 

ιστιοπλοϊκό όμιλο στο Λακκί, όπου γίνονται μαθήματα ιστιοπλοΐας για αρχάριους και 

προχωρημένους. 
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Τέλος με τέσσερα συνεδριακά κέντρα υψηλών προδιαγραφών, από άποψη 

οπτικοακουστικής και κτιριακής υποδομής, να λειτουργούν στο νησί, είναι ικανή να 

φιλοξενήσει τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων στα διεθνή πρότυπα. 

Η τουριστική υποδομή είναι αναπτυγμένη κυρίως στο κεντρικό και νότιο τμήμα του 

νησιού και ιδιαίτερα στα Άλιντα, στο Λακκί, στο Παντέλι, στο Κριθώνι όπου βρίσκονται τα 

περισσότερα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λπ.), 

ταβέρνες και άλλα καταστήματα που εξυπηρετούν τους τουρίστες, αλλά και στο Βρωμόλιθο, 

στον Ξηρόκαμπο και στην Αγία Μαρίνα. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η υπάρχουσα 

υποδομή διανυκτέρευσης επισκεπτών. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 26 701 1.300 

ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 57 411 801 

ΣΥΝΟΛΟ 83 1.112 2.101 

 
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων Δωδεκανήσου 

 

Η εστίαση των επισκεπτών γίνεται είτε στα καταλύματα και ξενοδοχεία της περιοχής ή 

στα εστιατόρια. Στο νησί δραστηριοποιούνται 62 επιχειρήσεις εστίασης σύμφωνα με τα 

στοιχεία του μητρώου επιχειρήσεων της Ελ. Στατ. του έτους 2008. 

 
 

 
Μεταφορές – Συγκοινωνία 

Η Λέρος αποτελεί νησί της λεγόμενης άγονης γραμμής. Η απευθείας επικοινωνία με το 

λιμάνι του Πειραιά γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και η διάρκεια του ταξιδιού είναι περίπου 9 

ώρες. Η συχνότητα των δρομολογίων είναι 3 φορές την εβδομάδα. Επίσης συνδέεται με τη 

Σύρο 2 φορές την εβδομάδα. 

 Επίσης, πλοία της  Ροδίτικης εταιρίας Dodekanιsos seaways συνδέουν τη Λέρο με τη 

Ρόδο και  άλλα επτά νησιά (Κω,  Κάλυμνο, Λειψούς, Αγαθονήσι, Πάτμο, Σύμη) με κάποια σε 

ημερήσια και με κάποια άλλα (π.χ. Αγαθονήσι) σε εβδομαδιαία βάση, πράγμα το οποίο 

συντέλεσε σημαντικά στην μετακίνηση τουριστών και ντόπιων.  

Το χειμώνα όμως, παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στη συγκοινωνία λόγω 

καιρικών συνθηκών που μειώνουν τις προσεγγίσεις. 
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Συχνότητα δρομολογίων σύνδεσης Λέρου με νησιά και Πειραιά 

ΛΙΜΑΝΙ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΛΕΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Blue Star 

Ferries 
3   

ΛΕΡΟΣ ΡΟΔΟΣ 
Blue Star 

Ferries 
3 

Dodekanisos 

Seaways 
7 

ΛΕΡΟΣ ΚΩΣ 
Blue Star 

Ferries 
3 

Dodekanisos 

Seaways 
7 

ΛΕΡΟΣ ΠΑΤΜΟΣ 
Blue Star 

Ferries 
3 

Dodekanisos 

Seaways 
6 

ΛΕΡΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ   
Dodekanisos 

Seaways 
1 

ΛΕΡΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ   
Dodekanisos 

Seaways 
7 

ΛΕΡΟΣ ΛΕΙΨΟΙ   
Dodekanisos 

Seaways 
7 

ΛΕΡΟΣ ΣΥΜΗ   
Dodekanisos 

Seaways 
6 

ΛΕΡΟΣ ΣΥΡΟΣ 
Blue Star 

Ferries 
2   

ΠΗΓΗ: directferries.gr 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κίνηση των επιβατών στο αεροδρόμιο της 

Λέρου κατά τα έτη 2010-2012. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα την τελευταία 

τριετία έχουν μεν αυξηθεί σταδιακά οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Λέρου, η 

κίνηση των επιβατών όμως παρουσιάζει διακυμάνσεις, με το 2011 να φαίνεται η καλύτερη 

χρονιά της τριετίας. Πάντως είναι εμφανές πως η κίνηση κατά τους θερινούς είναι 

υπερδιπλάσια των υπόλοιπων μηνών.  
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ΑΕΡ/ΦΗ ΑΕΡ/ΦΗ ΑΕΡ/ΦΗ

Αφ-Αν Αφίξ Αναχ. Αφ-Αν Αφίξ Αναχ. Αφ-Αν Αφίξ Αναχ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 92 770 691 96 685 774 92 774 832

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ66 547 585 76 608 602 90 710 750

ΜΑΡΤΙΟΣ 86 839 747 98 760 881 110 783 863

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 148 1188 1302 144 1.326 1.258 142 1.298 1.183

ΜΑΙΟΣ 138 1249 1319 142 1.393 1.325 158 1.240 1.217

ΙΟΥΝΙΟΣ 148 1360 1518 142 1.578 1.835 156 1.573 1.477

ΙΟΥΛΙΟΣ 158 1857 2066 150 1.907 2.333 166 1.980 2.086

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 156 1773 2452 156 1.827 2.498 162 1.852 2.339

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ154 1370 2025 146 1.500 2.041 154 1.354 1.960

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 126 985 1339 130 1.097 1.439 148 931 1.386

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 80 783 881 96 770 967 90 500 733

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 76 659 765 96 645 857 88 566 722

ΣΥΝΟΛΑ 1.428 13.380 15.690 1.472 14.096 16.810 1.556 13.561 15.548

ΚΙΝΗΣΗ 2010 ΚΙΝΗΣΗ 2011 ΚΙΝΗΣΗ 2012

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΠΗΓΗ: Ιστοσελίδα Πολιτικής Αεροπορίας 

Στον παρακάτω πίνακα όπου καταγράφεται η κίνηση των επιβατών στο λιμάνι της 

Λέρου όσον αφορά τα επιβατικά πλοία, τα οχηματαγωγά, το καταμαράν και το δελφίνι, 

φαίνεται η τραγική μείωση της κίνησης το έτος 2012 σε ποσοστό που ξεπερνάει το 60%. 

Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2011 φαίνεται ότι ενώ η τουριστική κίνηση 

διαρκούσε από τον Ιούνιο έως και τον Νοέμβριο, το έτος 2012 συρρικνώθηκε κυρίως στο 

δίμηνο Ιουλίου –Αυγούστου. 

ΕΤΟΣ 2011 2012 

ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΕΡΟΥ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7.539 7.023 2.070 2.002 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 6.181 5.882 1.960 1.516 

ΜΑΡΤΙΟΣ  6.037 6.656 2.756 1.745 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7.910 8.402 4.354 4.356 

ΜΑΙΟΣ 6.994 8.282 4.033 2.745 

ΙΟΥΝΙΟΣ 13.366 14.517 5.793 4.581 

ΙΟΥΛΙΟΣ  15.747 17.640 8.468 6.141 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 24.829 26.040 9.636 9.296 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 19.888 23.459 5.975 7.394 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14.396 15.435 3.275 2.947 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 11.582 13.003 2.787 2.267 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2.984 3.123 2.508 2.036 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ 137.453 149.462 53.615 47.062 

Πηγή: Λιμεναρχείο Λέρου 
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 
 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
1. Η ποιότητα των προϊόντων που παράγονται είναι αρκετά καλή. Ο τρόπος παραγωγής 

τους πλησιάζει τις βιολογικές μεθόδους παραγωγής. 

2. Κατασκευή έργων ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού στο νησί και υποδομών που 

μπορούν να στηρίξουν και να επεκτείνουν την γεωργική παραγωγή 

3. Υπάρχει γεωργική έκταση κατάλληλη για την ανάπτυξη γεωργικής δραστηριότητας 

4. Ύπαρξη εποχιακής αυτοφυούς βλάστησης (ποώδη, φρυγανώδη) που ευνοεί την 

παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας θυμαρίσιου μελιού 

5. Παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας αιγοπρόβειου κρέατος λόγω της εκτατικής εκτροφής 

και της μειωμένης χρήσης χημικών ουσιών (φυτοφάρμακα, λιπάσματα) στις περιορισμένες 

καλλιεργούμενες εκτάσεις του νησιού 

6. Η καλή κατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 

7. Ευνοϊκές κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 

8. Μονάδας επεξεργασίας του ελαιοκάρπου 

9. Ύπαρξη σφαγείου στο νησί. 

10. Νομαδική μελισσοκομία με αποτέλεσμα μεγαλύτερη παραγωγή 

 

 

 
 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

1. Ανταγωνισμός για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού στον Πρωτογενή τομέα 

από το Ψυχοθεραπευτήριο και τον τουρισμό. 

2. Απασχόληση του εργατικού δυναμικού με τον Πρωτογενή τομέα για συμπληρωματικό 

εισόδημα ή ως part-time. 

3. Έλλειψη συνεργατισμού μεταξύ των λιγοστών παραγωγών 

4. Δυσκολίες προσβασιμότητας το χειμώνα 

5. Αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω νησιωτικότητας 

6. Η έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων που απασχολούνται στον πρωτογενή 

τομέα 
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7. Μηδενική απόδοση της λιμνοδεξαμένης λόγω λειτουργικών προβλημάτων και μικρή 

έκταση αρδευόμενων καλλιεργειών. 

8. Η εκτροφή των αιγοπροβάτων γίνεται με μοναδικό προσανατολισμό την παραγωγή 

κρέατος. 

9. Υπέρβαση ορίου της βοσκοϊκανότητας του νησιού 

10. Υψηλή χρήση – αγορά ζωοτροφών. 

11. Εποχικότητα της αλιευτικής δραστηριότητας και της ζήτησης αλιευτικών προϊόντων 

12. Η έλλειψη οικολογικής συνείδησης και εφαρμογή απαγορευμένων μεθόδων και 

πρακτικών αλιείας.  

13. Ανεπαρκής ενημέρωση και έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών  

14. Μη αποτελεσματική οργάνωση του δικτύου εμπορίας και διακίνησης νωπών γεωργικών 

προϊόντων. 

15. Δυσκολία προσβασιμότητας ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο. 

 

 

 

 

 

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

αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής αποτελούν ιδιαιτερότητα του νησιού και ισχυρό πόλο 

έλξης επισκεπτών . 

2. Η ανάπτυξη του Δευτερογενή τομέα, η οποία στηρίζει τον Πρωτογενή. 

3. Ο τουρισμός θα μπορούσε να προσφέρει δυνατότητα απορρόφησης της τοπικής 

παραγωγής 

4. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας μικρών μονάδων 

επεξεργασίας ζωικών προϊόντων (τυροκομεία) προσαρμοσμένων στην παραγωγή του νησιού. 

5. Η ζήτηση  ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα 

των πολύ μικρών επιχειρήσεων 

6.  Οι σημαντικές προοπτικές του νησιού για την ανάπτυξη εναλλακτικού αλιευτικού 

τουρισμού και υποδομών μικρής κλίμακας 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
 
1. Η ρευστότητα των δρομολογίων δυσκολεύει τη διάθεση των προϊόντων εκτός του 

νησιού. 

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

3. Η ισχυρή εξάρτηση της οικονομίας του νησιού από τη λειτουργία του 

Ψυχοθεραπευτηρίου. 

4. Υποβάθμιση του περιβάλλοντος από το υφιστάμενο σύστημα βόσκησης με αρνητικές 

επιπτώσεις στη μελισσοκομία και την κτηνοτροφία. 

5. Η γειτνίαση των αλιευτικών δραστικοτήτων με άλλες ανταγωνιστικές χρήσεις και η 

ευαισθησία του φυσικού περιβάλλοντος 
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Γ.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η λειτουργία του Ψυχοθεραπευτηρίου στη Λέρο, έχει μετατοπίσει το κέντρο βάρους 

της οικονομίας σε δραστηριότητες συναφείς με το Ίδρυμα και οδήγησε τον πρωτογενή τομέα 

σε συρρίκνωση. Αν θέλουμε όμως, να μιλάμε για ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού είναι 

απαραίτητη η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα με στόχο την κάλυψη των διατροφικών 

αναγκών του στο μέτρο του δυνατού, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και τη διασύνδεση 

του με τον τουρισμό και τις εξαγωγές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στοχεύοντας στις παρακάτω 

δράσεις: 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

1. Πλήρης αξιοποίηση του φράγματος στο νησί με στόχο την παροχή αρδευτικού νερού 

και την εκμηδένιση πιθανών απωλειών του, μια και το νερό αποτελεί βασικό πόρο για  

την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. 

2. Παραχώρηση από το Δήμο του Ιταλικού κτιρίου στο Λακκί, όπου θα διαμορφωθεί σε  

χώρο πώλησης τοπικών αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς του νησιού και θα 

λειτουργεί σαν farmers- market, ώστε να δοθεί η ευκαιρία προώθησης, επιλογής και 

καλής παρουσίασης των αγροτικών προϊόντων στον επισκέπτη-καταναλωτή. 

3. Δημιουργία ΤΟΕΒ που θα αναλάβει τη διαχείριση και τη συντήρηση της 

λιμνοδεξαμενής.  

4. Κατασκευή επιπλέον γραμμής για βοοειδή στο υφιστάμενο σφαγείο. Στη Λέρο υπάρχει 

μεγάλος αριθμός βοοειδών αλλά η έλλειψη της βασικής υποδομής στο νησί δημιουργεί 

σοβαρά προβλήματα. 

5. Εφαρμογή του συστήματος βόσκησης που προτείνεται στη μελέτη Βοσκοϊκανότητας, με 

ευθύνη του Δήμου που είναι και ο διαχειριστής των δημοτικών βοσκοτόπων.  

6. Περιορισμός του ζωικού κεφαλαίου στα όρια της βοσκοϊκανότητας του νησιού με 

εφαρμογή υποχρεωτικού προγράμματος εκτατικοποίησης. 

7. Μελέτη και δυνατότητα αξιοποίησης φυσικών πόρων και ενέργειας (αιολική, ηλιακή, 

κυματική) και χρήση τους στην αγροτική παραγωγή. 

8. Σύνδεση του Πρωτογενή τομέα με την Καινοτομία και την Τεχνολογία (π.χ. χρήση ΑΠΕ). 
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9. Ενεργοποίηση της διαχείρισης των βοσκοτόπων με αλλαγή των θέσεων των 

κτηνοτρόφων από χρόνο σε χρόνο, ώστε να υπάρξει ικανό χρονικό διάστημα 

αναβλάστησης των φυτών του βοσκοτόπου.  

 

 
 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

 

1. Δημιουργία αναβαθμίδων, ώστε να δημιουργηθούν και άλλες γεωργικές εκτάσεις 

δεδομένου του σχετικώς ομαλού ανάγλυφου και της ειδικής φύσης των εδαφών του 

νησιού . 

2. Ιδρυση μονάδων καλλιέργειας, επεξεργασίας και τυποποίησης αρωματικών φυτών. 

3. Λόγω του ότι υπάρχει διάσπαρτη δόμηση στο νησί, η οποία εξελίσσεται θα πρέπει να 

προχωρήσουν οι αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για να μην 

υπάρξουν προβλήματα συνύπαρξης των οικισμών με τις εκμεταλλεύσεις. 

4. Μείωση του κόστους παραγωγής κρέατος, η οποία θα πραγματοποιηθεί κυρίως με τη 

μείωση του κόστους αγοράς ζωοτροφών εφόσον επεκταθεί  η καλλιέργειας 

κτηνοτροφικών φυτών,  με οργάνωση του δικτύου κτηνοτροφών και χώρων 

αποθήκευσής των, με τη γενετική βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου, με τη σωστή και 

αδιάκοπη λειτουργία του σφαγείου με δυνατότητα διατήρησης και κατάψυξης των 

κρεάτων. 

5. Προτείνεται η αλλαγή κατεύθυνσης των κτηνοτροφικών μονάδων ώστε παράλληλα με 

το κρέας να παράγεται και να αξιοποιείται το γάλα. Ίδρυση τυροκομείου παραγωγής 

κυρίως «γίδινου» γάλακτος και συναφών γαλακτοκομικών προϊόντων μιας και 

συγκαταλέγονται στις πιο υγιεινές τροφές (τροφές διαίτης) με σκοπό κυρίως την 

εξαγωγή. 

6. Εφόσον υπάρχει αρκετός πληθυσμός  χοιρινών στη Λέρο θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η 

ίδρυση μικρών έστω οικογενειακής μορφής χοιροτροφικών μονάδων, με κατάλληλες 

υποδομές όπως σφαγείο, εργαστήριο επεξεργασίας και συσκευασίας χοιρινού κρέατος. 

7. Εφόσον δεν εφαρμόζονται χημικές μέθοδοι φυτοπροστασίας στην ελαιοκαλλιέργεια, 

θα μπορούσε να παραχθεί βιολογικό ελαιόλαδο ώστε να διατεθεί στην αγορά σε 

καλύτερες τιμές και να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπορική αξία. Αυτό βέβαια 

προϋποθέτει  μετατροπή  του τριφασικού ελαιοτριβείου σε διφασικό με 
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εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων, διαδικασία που κρίνεται σχετικά εύκολη σε σχέση 

με τα πλεονεκτήματα που πρόκειται να επιφέρει.  

8. Ίδρυση μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου, ώστε να μπορεί να διατεθεί στην αγορά και 

ιδιαίτερα στην τουριστική αγορά το ντόπιο ελαιόλαδο.  

9. Μονάδες ψυκτικών θαλάμων και αποθηκών, οι οποίες θα διευκολύνουν τους 

παραγωγούς γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων . 

10. Επέκταση σε άλλες αγορές με την προϋπόθεση ότι τα γεωργικά προϊόντα θα είναι 

άριστης ποιότητας και χαμηλού κόστους παραγωγής, γιατί είναι ήδη υψηλό το κόστος 

μεταφοράς των Λεριώτικων προϊόντων. 

11. Βελτίωση της χλωρίδας των βοσκοτόπων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων 

(ποτίστρες, στέγαστρα κτλ) 

12. Ενίσχυση της παραγωγής αλιευμάτων, ιχθυοκαλλιεργειών, θερμοκηπιακών 

καλλιεργειών πρώιμων καλλιεργειών (τομάτα, αγγούρι κτλ.), πρώιμων 

οπωροκηπευτικών (πεπόνι, καρπούζι, μπανάνες, ακτινίδια), ανθοκομικών (π.χ. 

τριαντάφυλλων) με προορισμό την εξαγωγή κυρίως των τελευταίων. 

13. Μονάδα παραγωγής φουά γκρα με σκοπό την εξαγωγή. Οι εγκαταστάσεις απαιτούν 

κτίρια προ-ανάπτυξης, κτίρια εντατικής ανάπτυξης, σφαγείο, αίθουσα μηχανικού 

τεμαχισμού και φούρνους καπνίσματος.  

14. Διατήρηση και περεταίρω ανάπτυξη της πανίδας με τη δημιουργία Εκτροφείου 

Θηραμάτων με κάποιες στοιχειώδεις κατασκευές (περίφραξη, οικισμοί, ειδικές 

εγκαταστάσεις για θηράματα κτλ.) το οποίο θα συντελέσει παράλληλα και στην τόνωση 

του τουριστικού ενδιαφέροντος, μιας και η Λέρος είναι γνωστή ως νησί της θεάς του 

κυνηγιού Άρτεμης. 

15. Ανάπτυξη του Αλιευτικού Τουρισμού με τη 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.  

16. Ίδρυση και λειτουργία βιολογικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας μικρής κλίμακας από 

ομάδες αλιέων.  
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17. Δημιουργία, μικρής κλίμακας, εγκαταστάσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας 

αλιευτικών προϊόντων (συσκευαστήρια, ψυκτικοί καιαποθηκευτικοί χώροι) για την 

παραγωγή παραδοσιακών αλίπαστων και άλλων ιχθυοπαρασκευασμάτων. 

 

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.  

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. Προτείνεται η δημιουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων με σκοπό 

την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να εφαρμόζονται πιο σύγχρονες 

μέθοδοι παραγωγής. 

 


