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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ -ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Η Νάξος βρίσκεται στο κέντρο του Αιγαίου Πελάγους και στο μέσο των Κυκλάδων. Είναι το 

μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Κυκλάδων.  

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, ανήκει στην Περιφέρεια, Αιγαίου, στην 

Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων και μαζί με τις Μικρές Κυκλάδες (Ηρακλειά, Σχοινούσα, 

Κουφονήσι,  Δονούσα) αποτελεί τον ενιαίο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Έχει 4 Δημοτικές 

Κοινότητες και 18 Δημοτικά Διαμερίσματα. 

Απέχει 103 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Πειραιά και 30 ναυτ. μίλια από την Σύρο. Η 

έκταση της είναι 429,79 τ.χλμ. με μήκος ακτών 133  χλμ., οι οποίες σχηματίζουν πλήθος  

παραλιών και όρμων, διαφόρων μεγεθών.  

Αυτό που χαρακτηρίζει την Νάξο είναι  ο διαχωρισμός της σε πεδινή και ορεινή. Το πεδινό 

τμήμα της περίπου ορίζεται από τον παλιό Δ.Νάξου  και καταλαμβάνει έκταση 126,96 τ.χλμ  και 

το ορεινό από τον παλιό  Δ. Δρυμαλίας  με έκταση  302.83 τ.χλμ. Στο ορεινό  δεσπόζουν τα βουνά 

Ζας (1004μ) και Φανάρι (908 μ).  

Στη Νάξο υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός Α τάξης της ΕΜΥ που είναι τοποθετημένος σε 

πεδινή περιοχή και 7  μετεωρολογικοί σταθμοί  από το 2012 του Δήμου σε συνεργασία με το 

Εθνικό Αστεροσκοπείο, διάσπαρτα τοποθετημένοι σ’ όλο το νησί.  

Η μέση ετήσια θερμοκρασία που καταγράφεται στον προαναφερθέντα μετεωρολογικό 

σταθμό  της ΕΜΥ ανέρχεται στους 18,32°C, ενώ οι μέσες μηνιαίες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 

12,14°C (Ιανουάριος) και 25,15°C (Ιούλιος). Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία αέρα, 9,45 °C, 

καταγράφεται το Φεβρουάριο, ενώ η μέση μέγιστη καταγράφεται τον Ιούλιο και ανέρχεται σε 

27,18 °C.  
 

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

Μέση Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

12,14 12,25 13,39 16,10 19,57 23,48 25,15 25,05 22,91 19,72 16,36 13,68 

Μέση  Μέγιστη 
Θερμοκρασία 

14,37 14,57 15,79 18,73 22,08 25,94 27,18 27,01 25,01 21,95 18,76 15,87 

Μέση Ελάχιστη 
Θερμοκρασία 

9,55 9,45 10,39 12,61 15,73 19,70 22,11 22,26 20,12 17,06 13,70 11,09 

Μέση  Μηνιαία Σχετική 
Υγρασία (%) 

73,16 71,86 71,69 70,42 70,79 67,97 68,45 70,12 70,77 73,05 74,01 74,01 

Μέση Ταχύτητα ανέμου 
σε κόμβους* 

15,65 15,84 14,77 11,94 10,18 10,41 13,28 13,94 13,91 14,52 13,39 14,82 

Μέση βροχόπτωση mm 69.24 58.63 46.05 18.26 10.66 2.31 0.54 1.68 7.25 37.99 50.77 68.42 

* 11-15 κόμβοι= 4 μποφόρ, 16-21 κόμβοι= 5 μποφόρ 

Πηγή: Μετεωρολογικός Σταθμός Νάξου 
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Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων  σύμφωνα με τον μετεωρολογικό 

σταθμό είναι 371,80 μ.μ.. Οι μήνες που εμφανίζουν τους ισχυρότερους ανέμους είναι ο 

Δεκέμβριος και ο Φεβρουάριος με κύριες  διευθύνσεις την Βορειοδυτική και τη Βόρεια.  

Η μέση ετήσια σχετική υγρασία,  ανέρχεται σε 71,36% και η μηνιαία μεταβολή της ακολουθεί σε 

γενικές γραμμές την αντίστοιχη μεταβολή του ύψους βροχόπτωσης. Οι ημέρες νέφωσης κατά τη 

διάρκεια του έτους, στην ευρύτερη περιοχή, κυμαίνονται στο 35,37%   με περισσότερες ημέρες 

νέφωσης τους μήνες Δεκέμβριο ,Ιανουάριο και λιγότερες ημέρες νέφωσης τους μήνες Ιούνιο 

έως Σεπτέμβριο. 

Στις ορεινές περιοχές του νησιού οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες  κατά 5°C περίπου και το 

ύψος της βροχόπτωσης σχεδόν διπλάσιο (681,20mm το έτος 2012 –βροχόμετρο ΥΠΑΑΤ στην 

περιοχή Απεράθου). Κάποιες φορές παρουσιάζονται έντονες χιονοπτώσεις. 

 
 

Α.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Το νησί της Νάξου παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία τοπίων στις διαφοροποιημένες 

γεωγραφικές του ζώνες.  

Το τοπίο στην ανατολική και κυρίως στην βόρεια –βορειοανατολική ορεινή ζώνη είναι 

ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες κλίσεις των εδαφών  και από την 

ύπαρξη των αναβαθμίδων- πεζούλων –τράφων. Ένα αγροτικό σύστημα, ιδιαίτερα απαραίτητο 

για την ύπαρξη της γεωργίας στις περιοχές αυτές. Τα βουνά είναι  αραιά δασωμένα με 

εκτεταμένους θαμνότοπους -βοσκότοπους αλλά και τις πεζούλες . 

Το ποσοστό των βοσκοτόπων μαζί με τη δασική γη (θαμνώδεις και φρυγανικές εκτάσεις) 

υπερέχει έναντι της γεωργικής γης αλλά και του μικρού ποσοστού δασοκάλυψης (υψηλών 

δασών) σε σχέση με την έκταση του Δήμου. Σε μεγάλα τμήματα υφίσταται επικάλυψη του 

αγροτικού με τον δασικό χώρο συνθέτοντας το χαρακτηριστικό αγροτοδασικό περιβάλλον 

μορφολογικά και λειτουργικά. Το ευρύ αυτό αγροτοδασικό περιβάλλον συμμετέχει στην 

οικολογική ισορροπία με τον προστατευτικό, υδρονομικό ρόλο του. Άμεσα συμμετέχει στην 

οικονομική ανάπτυξη με την ευρεία χρήση του ως βοσκότοπος, στην μελισσοτροφία, στον 

τουρισμό, στην βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου, ενώ εις βάρος αυτού επεκτείνεται η οικιστική, 

η γεωργική και η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 

Η κατάσταση των χρήσεων γης όπως αυτή υφίσταται μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε 

διασπάθιση της γεωργικής γης και αλλοίωση περιοχών περιβαλλοντικού, αρχαιολογικού και 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος.  Βεβαίως το φαινόμενο δεν παρουσιάζεται τόσο έντονο. 

Η γεωργική γη (κυρίως ελαιώνες, αμπελώνες) αναπτύσσεται κυρίως στις πεδινές και τις 

ημιορεινές περιοχές και είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή λόγω της φύσεως των καλλιεργειών 

 Στην  κεντρική δυτική πεδινή ζώνη  το τοπίο έχει  ήπιες κλίσεις ,χαμηλά βουνά και μικρές 

κοιλάδες και είναι ιδιαίτερα πλούσιο. 



 

 

4 

Οι πεδινές και παράκτιες περιοχές της Νάξου περιλαμβάνουν σειρά από  ενδιαφέροντα 

οικοσυστήματα και  υγρότοπους όπως οι λιμνοθάλασσες  Χώρας, Γλυφάδας, Μικρής Βίγλας, οι 

Αλυκές του Αγίου Προκοπίου, οι αμμοθίνες με βλάστηση στις ΝΔ και ΝΑ ακτές ,με συστάδες 

κέδρων στην Αγία Άννα ,Πλάκα, Ψιλή Άμμο ,τα έλη βάλτοι στο Πυργάκι και τον Καλαντό αλλά και 

την αγροτική περιοχή του Λιβαδιού με τους ανεμοφράχτες από καλάμια  

Στη Νάξο από οικολογικής πλευράς βρίσκονται ενταγμένες στο δίκτυο Φύση (Natura) δυο τόποι:  

GR4220014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΑΞΟΣ: ΖΕΥΣ ΚΑΙ ΒΙΓΛΑ ΕΩΣ 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 

GR4220016 

 
ΑΛΥΚΗ ΝΑΞΟΥ 

 
 

Επίσης στο νησί βρίσκονται δυο σημαντικοί ορεινοί βιότοποι στη λίστα Corine 
 

Κωδικός 
Τόπου 

Ονομασία Συνολική 
Περίμετρος 

(km) 

Συνολική 
έκταση 

(ha) 

Χερσαία 
έκταση 

(ha) 

Μέγιστο - 
Ελάχιστο 

Υψόμετρο 
(m) 

Παρατηρήσεις 

A00060027 Αλυκές Νάξου 18,6 1.217,20 1.500 38 -  0 
Σημαντικό καταφύγιο 
για μεταναστευτικά 
πουλιά 

A00010076 

Όρη Δίας 
(Ζας), 

Μαυροβούνι, 
Κόρωνος και 
Νότια Νάξος 

134,5 20191,36 20.000 999 

Από βοτανική  άποψη 
είναι σημαντική για 
την παρουσία 
ενδημικών και άλλων 
ενδιαφερόντων 
ειδών .Επίσης είναι 
ορνιθολογικά 
σημαντική λόγω 
καλών πληθυσμών 
από Όρνεα και 
Σπιζαετούς 

Πηγή: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Φιλότης – Τράπεζα στοιχείων για την ελληνική φύση 
 

 

 

Η πανίδα  της Νάξου παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία ιδιαίτερα όσον αφορά τα πτηνά. 

Έχει  πολλά ενδημικά και προσφέρει τους ιδανικούς όρους για την αναπαραγωγή σημαντικού 

πλήθους ειδών πουλιών  όπως ο Σπιζαετός καθώς και για την υποδοχή διαφόρων ειδών 

αποδημητικών . Συγκεκριμένα στο νησί συναντώνται περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη 

πουλιών, μεταξύ των οποίων 49 προστατευόμενα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ , όπως ο Σπιζαετός, 

το όρνιο, ο Μαυροπετρίτης, ο Σταυραετός, ο Θαλασσοκόρακας  και ο Αιγαιόγλαρος. 

Η χλωρίδα της Νάξου παρουσιάζει επίσης πολύ μεγάλη ποικιλία ειδών. 
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Διαφορετικά είδη φυτών για υγρότοπους, για υγρότοπους με αλατότητα, για αμμόλοφους, 

για τις βραχώδεις πλευρές των βουνών, για τα πεδινά μέρη συναντώνται στο νησί. Μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η χλωρίδα της ορεινής Νάξου, συγκριτικά με αυτήν στα 

καλλιεργούμενα πεδινά τμήματά της. Πολύ σπάνια φυτά, φυτικά είδη  που προστατεύονται από 

την Ελληνική νομοθεσία (Προεδρικό  Διάταγμα 67/81) βρίσκονται στο νησί. Η παρουσία 

αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών είναι συνυφασμένη με το τοπίο της Νάξου. Τα έντονα 

αρώματα της αυτοφυούς βλάστησης  σε όλο το νησί συνεπαίρνουν τους επισκέπτες και πολλοί 

κάνουν λόγο για την ιδιαίτερη μυρωδιά και γεύση του αιγοπρόβειου κρέατος και του θυμαρίσιου 

μελιού.  

 

Χαρακτηριστικές είναι οι επτά πολιτιστικές –περιπατητικές διαδρομές οι οποίες 

καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή και την πολυμορφία της Κεντρικής και Ορεινής Νάξου .Μέσω 

αυτών των διαδρομών δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει το όμορφο φυσικό 

τοπίο ,την χλωρίδα και την πανίδα και την ιστορία της περιοχής μέσω πεζοπορίας μικρής ή μέσης 

διάρκειας. 

 

Σημαντικές επιδράσεις στην χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής μπορεί να θεωρηθούν: 

 -Η ανεξέλεγκτη κτηνοτροφία η οποία έχει προκαλέσει σοβαρή υποβάθμιση των 

οικοσυστημάτων της περιοχής λόγω της μείωσης της ποώδους στρώσης ,της 

εξασθένησης των βοσκούμενων θάμνων και του συνεχούς ποδοπατήματος και 

συμπίεσης του εδάφους, που έχει σαν αποτέλεσμα την επικράτηση των φρυγανικών 

ειδών αντί των αείφυλλων σκληρόφυλλων 

 -Η εντατική γεωργική δραστηριότητα η οποία μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του 

εδάφους και να περιορίσει την ανάπτυξη των φυσικών οικοσυστημάτων 

 -Η χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων ,για την οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

,αλλά μάλλον είναι υψηλή. 

 -Οι πυρκαγιές. 

 -Η λαθροθηρία. 

 -Επεκτάσεις οικισμών. 

 

 

Α.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

 Το νησί ανήκει σε μια από τις σημαντικότερες περιοχές της χώρας σε ό, τι αφορά τον 

πολιτιστικό πλούτο, ο οποίος καλύπτει όλες τις εποχές. Οι πρώτοι οικισμοί της Νάξου ανάγονται 

στην 4η χιλιετία π. Χ. στη Νεολιθική εποχή. 
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Στο νησί υπάρχουν: 

1. Πληθώρα αρχαιολογικών ευρημάτων που αποδεικνύουν τον σημαντικότατο πολιτισμό 

που προηγήθηκε, (Κούρος Μελάνων, Κούρος Απόλλωνα, Ναός Απόλλωνα). 

2. Μεγάλος αριθμός παραδοσιακών οικισμών, που η αρχιτεκτονική τους δίνει καθαρά την 

εικόνα της εξελικτικής ιστορικής πορείας του τόπου και που συχνά χωροθετούνται 

εντυπωσιακά μέσα στο φυσικό περιβάλλον (αμφιθεατρική  διάταξη). 

3. Πληθώρα μεμονωμένων μνημείων και παραδοσιακών στοιχείων (κάστρα, μεσαιωνικοί 

πύργοι, εκκλησάκια, μοναστήρια, μύλοι κλπ) που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του 

τοπίου. Στη Νάξο υπάρχουν 98 βυζαντινές εκκλησίες που προστατεύονται . Με βάση το 

παλαιό σχέδιο της Χώρας και με ένα συμπληρωματικό φαίνεται ότι η Νάξος, διαθέτει, 

συνολικά 138 μύλους, 80 νερόμυλους και 58 ανεμόμυλους. 

4. Αξιόλογο αγροτικό τοπίο, όπου χαρακτηρίζεται από το σύστημα των αναβαθμίδων 

(κρεμαστοί κήποι) ένα σύστημα που χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, 

προσφέροντας αντιδιαβρωτική προστασία και καλλιεργούμενες εκτάσεις στις ορεινές 

περιοχές. 

5. Εναέριο σιδηρόδρομο που μέχρι το 1979 χρησίμευε για την μεταφορά της σμύριδας και 

τώρα αποτελεί μνημείο του σύγχρονου ευρωπαϊκού βιομηχανικού πολιτισμού. 
 

Το αρχαιολογικό μουσείο της Νάξου είναι από τα αξιολογότερα της Ελλάδος για τα 

Κυκλαδίτικα εκθέματα του. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το Ναξιακό αρχείο με 

πλούσιο λαογραφικό υλικό.  

Με βάση τα στοιχεία του καταλόγου κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων η 

Νάξος διαθέτει 9 κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους.(Παλάτια, Αρχαία Χώρα,  Κάστρο Νάξου, 

Ακρωτήρι Αγίου Γεωργίου Χώρας, Ορυχεία Σμύριδας-εναέριος σιδηρόδρομος, περιοχή αρχαίου 

λατομείου-Κούρου Απόλλωνα, αρχαία λείψανα θαλάσσιας περιοχής Χώρας αρχαιολογικός 

χώρος Μικρής Βίγλας, αρχαιολογική περιοχή Σπεδού). 

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το αρχαιολογικό μουσείο της Απειράνθου . Επίσης 

υπάρχουν λαογραφικά μουσεία, μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Γεωλογικό μουσείο, μουσείο 

Σμύριδας. Στο νησί δραστηριοποιούνται 36 Πολιτιστικοί Σύλλογοι και 7 Πολιτιστικά Κέντρα. 

Η Νάξος είναι ένα από τα νησιά των Κυκλάδων που διατηρεί ακόμη σχεδόν αναλλοίωτη 

την πρωτογενή της ταυτότητα. Προσφέρει 46 παραδοσιακούς οικισμούς που κρατούν την 

παράδοση με τον φούρναρη τον καφετζή, τον πλάτανο στην πλατεία. 

Η σημερινή Νάξος αναζητά την εξέλιξη της στο σύγχρονο τουρισμό, προσπαθώντας να μη 

προδώσει την πλούσια παράδοσης της. 
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Α.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

 

Ο πληθυσμός της σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, ανέρχεται σε 17.930 

κατοίκους. Η εξέλιξη του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: Ελ. Στατ. 
 
 

 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 2011 

ΝΑΞΟΣ 17.357 17.930 

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 109.956 117.987 
Πηγή: Ελ. Στατ. 

 

Η πλειονότητα του πληθυσμού συγκεντρώνεται στη δημοτική Κοινότητα Νάξου όπου βρίσκεται 

και η έδρα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με πληθυσμό 7.374, ενώ ο υπόλοιπος 

κατανέμεται στα άλλα δημοτικά διαμερίσματα. 

 

Διάγραμμα 1 Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού ανά δημοτικό διαμέρισμα της δημοτικής 

ενότητας Νάξου 

 
 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ Στοιχεία απογραφών 2001 

 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

  1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΝΑΞΟΣ 18.593 16.703 14.201 14.037 14.792 18.188 18.340 

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 125.959 99.959 86.337 88.458 95.167 112.615 124.109 
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Διάγραμμα 2 Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού ανά δημοτικό διαμέρισμα της δημοτικής 

ενότητας Δρυμαλίας 

 
 

 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ Στοιχεία απογραφών 2001 

 
Γενικά εμφανίζεται μετακίνηση του πληθυσμού από τα ορεινά χωριά προς την   
Δ. Κοινότητα  Νάξου (Χώρα). 
 
Η Νάξος έχει το 2001 ποσοστό συμμετοχής 14,45 % στον πληθυσμό των Κυκλάδων και 12,40 % 

ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ (ΕΣΥΕ 2001-επεξεργασία στοιχείων). 

 

Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού της Νάξου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011. 
 

Ομάδες ηλικιών Άρρενες Θήλεις Σύνολο 
Ποσοστό 
% 

0-14 1.553 1.521 3.074 17,14 

15-24 968 878 1.846 10,30 

25-64 4.908 4.721 9.629 53,70 

65 και άνω 1.694 1.687 3.381 18,86 

Σύνολο 9.123 8.807 17.930 100 

Πηγή: Ελ. Στατ. (2011). Επεξεργασία στοιχείων 

 

Παρατηρείται ότι υπάρχει μείωση του πληθυσμού της ομάδας ηλικιών 0-14 και αύξηση του 

πληθυσμού των  ηλικιακών ομάδων   25-65 και 65-  και άνω. 

  

 

 



 

 

9 

Η διάρθρωση της απασχόλησης του πληθυσμού κατά τομέα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

(2001)  

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

2001 

 
Πρωτογενής 

Τομέας 
Δευτερογενής Τομές 

Τριτογενής 
Τομέας 

Νέοι, Μη δυνάμενοι 
να καταταγούν κατά 

κλάδο 
Σύνολο 

Νάξος 1.409 1.497 3.495 747 7.148  

Νομός Κυκλάδων 5.234 12.083 24.793 4.074 46.184 

Πηγή:  Ελ. Στατ. (2001) 

 

Τα στοιχεία του πίνακα επιβεβαιώνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού 

απασχολείται στον Τριτογενή τομέα κάτι που είναι αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης του 

τουρισμού τα τελευταία χρόνια.  

 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Νάξο για το 2012 υποβλήθηκαν  2.163 αιτήσεις 

για λήψη ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης. Από τις 2163 αιτήσεις οι 655 αφορούν κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες καθώς αιτούνται επιπλέον και εξισωτική αποζημίωση. Για το έτος 2013 

υποβλήθηκαν 2093 αιτήσεις για την λήψη της ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης .Από τις 2093 οι 

641 αφορούν κύριο επάγγελμα αγρότες γιατί είναι οι αιτήσεις της εξισωτικής αποζημίωσης. 

 

 

 

Α.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

Μεταφορών 
 

Οι μεταφορές αποτελούν για τα νησιά «επιταχυντή οικονομικής ανάπτυξης με κρίσιμες 

συνέπειες για την απασχόληση και την άρση του αποκλεισμού» καθώς η εξασφάλιση επαρκών 

και ποιοτικών μεταφορικών υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξης τους.  

Τους καλοκαιρινούς μήνες το νησί φορτώνεται την κίνηση των πόλεων . Σε αυτό συντελούν το 

αυξημένο κυκλοφοριακό φορτίο και οι ελλιπείς χώροι στάθμευσης. 

Το κύριο οδικό δίκτυο του νησιού φαίνεται ότι καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες 

μεταφοράς προϊόντων και εφοδίων. Το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου υπολογίζεται σε 491 

χλμ. Από τα οποία τα 225 χλμ . είναι ασφαλτοστρωμένα.Το δευτερεύον οδικό δίκτυο 

υπολογίζεται σε 335 χλμ από τα οποία τα 12 χλμ είναι δασικοί δρόμοι. 
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Το κύριο χαρακτηριστικό των αγροτικών δρόμων είναι η παντελής έλλειψη τεχνικών έργων 

,γεγονός που δημιουργεί έντονα προβλήματα κυρίως τους χειμερινούς μήνες. 

Η εξυπηρέτηση των κατοίκων και περισσότερο των τουριστών καλύπτεται από ταξί και τα 

λεωφορεία του ΚΤΕΛ. 

Η Νάξος διαθέτει αεροδρόμιο με διάδρομο 1.400 μ μήκος ,που μπορεί να φιλοξενήσει 

μόνο μικρά αεροπλάνα. Συνδέεται με καθημερινά δρομολόγια με την Αθήνα. 

Το νησί διαθέτει ένα λιμάνι για τουριστική και εμπορική χρήση ,που βρίσκεται στην Χώρα. 

Υπάρχουν  δυο μικρά λιμάνια (Αγία Άννα –Απόλλωνα) που εξυπηρετούν μόνο αλιευτικά και 

τουριστικά σκάφη,  2 (δυο) αναγνωρισμένα αλιευτικά καταφύγια (Καλαντό, Μουτσούνα) και  4 

(τέσσερα) μικρά (Αλυκό, Αγιασσό, Βόλακα, Πάνορμο, Λυώνα). 

Οι λιμενικές και θαλάσσιες δραστηριότητες καλύπτονται από το Λιμεναρχείο Νάξου και Λιμενικό 

Ταμείο Νάξου . Το λιμάνι της Νάξου διαθέτει υπηρεσίες Τελωνείου, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και επομένως είναι δυνατό να εξυπηρετήσει 

κινήσεις εξωτερικού.  

 

 

 

Ύδρευση - Άρδευση  
 

Το υπέδαφος της Νάξου διακρίνεται ως εξής, σε σχέση με την υδρογεωλογική 

συμπεριφορά του: 

 -Υδροπερατοί σχηματισμοί είναι τα μάρμαρα (στο ανατολικό ορεινό τμήμα ,που 

τροφοδοτούν πηγές στην Άνω Ποταμιά, Φλεριό  ,Κόρωνο ) οι προσχώσεις των υψιπέδων 

που επικαλύπτουν σχιστολιθικά πετρώματα (Βίβλος, Χαλκί, Κυνίδαρος) 

 -Υδατοστεγείς σχηματισμοί είναι οι σχιστόλιθοι( στο ανατολικό τμήμα) 

 -Οι μιγματίτες (στο κεντρικό τμήμα) και οι γρανίτες (στο δυτικό ) λόγω κατακλίσεων, 

επιτρέπουν την διαμόρφωση ασυνεχών υδροφόρων οριζόντων(μικρές πηγές). 

 

Η εξασφάλιση νερού για τις υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες του νησιού της Νάξου ήταν 

ανέκαθεν δύσκολη ,καλύτερη όμως από τα άλλα νησιά των Κυκλάδων (λόγω του μεγαλύτερου 

μεγέθους και του ορεινού όγκου του νησιού). 

Επιφανειακά νερά είναι διαθέσιμα μόνο λίγες ημέρες και μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του 

χειμώνα και οι ανάγκες σε νερό εξασφαλίζονται από τα υπόγεια νερά. 

 Οι πιο σημαντικοί Χείμαροι  (παροδικοί ποταμοί) που εμπλουτίζουν τον υπόγειο ορίζοντα 

του νησιού είναι: 

1.Χείμαρος ¨Πλατύς¨ή ‘Περίτσης’ (από Ανατολάς προς Δυσμάς ) μήκους περίπου 15 χιλ. απο το 

όρος Ζεύς –Φανάρι με εκβολή στη θέση  Αλυκή της Χώρας Νάξου. 

Από τη θέση ¨Παρατρέχος¨μέχρι τη θάλασσα δεν υπάρχει σταθερή κοίτη με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται πλημμύρες στο πεδινό τμήμα του Λιβαδιού. 
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2.Χείμαρος της περιοχής Φιλωτίου- Σαγκρίου μήκους 10 χιλ. με κατεύθυνση από Βορρά προς 

Νότο με κατάληξη στη θέση ¨Καλαντό.’ 

3.Χείμαρος ¨Ρέμα χειμάρου¨ περιοχής Απειράθου -Φιλωτίου μήκους 10 χιλ.με διεύθυνση από 

Δυτικά  προς Ανατολή και καταλήγει 1000 μέτρα από τον όρμο «Ψιλή άμμος». 

 

Σημαντικές πηγές νερού  είναι : 

1.Κόρωνος( (Άβδελη’ παροχής περίπου 1κυβ/ώρα) (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ) 

2.Κωμιακή (Αρέλλες(4κυβ/ώρα), Χίλια Βρύση(8κυβ/ώρα), Εμπολής(10κυβ/ώρα),Εμπαλωμένης 

(2,5κυβ/ώρα), Χάσκα(8κυβ/ώρα) Αρβανίτισα(6κυβ/ώρα) Αγιάς(6κυβ/ώρα),Κανά(6κυβ/ώρα), 

Μυρίσης(6κυβ/ώρα), Φανερωμένη(8κυβ/ώρα)) 

3.Κεραμωτή ((Άσπρη Βρύση¨(2,5κυβ/ώρα)) 

4.Απειράθου ((Ζακρίδα (3κυβ/ώρα)) 

5.Κυνιδάρου (Γαρίνου(120κυβ/ώρα) Άγλια(15κυβ/ώρα),Σκουληκαριά (25κυβ/ώρα) 

6.Μέλλανες ((Φλεριό(80κυβ/ώρα)) 

7.Ποταμιάς (12κυβ/ώρα) 

8.Δανακού (30κυβ/ώρα) 

 

Τα υπόγεια όμως αποθέματα είναι περιορισμένα λόγω φυσικών αιτιών και έχουν περιορισθεί 

τα τελευταία χρόνια λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων στο εύθραυστο οικοσύστημα του 

νησιού. Στα φυσικά αίτια περιλαμβάνονται: 

-Η χαμηλή ετήσια βροχόπτωση 

-Η μικρή υδροχωρητικότητα των πετρωμάτων 

-Το είδος των βροχοπτώσεων και η μορφολογία του νησιού(μεγάλες κλίσεις) και η χαμηλή 

φυτοκάλυψη που διευκολύνουν την γρήγορη επιφανειακή απορροή προς την θάλασσα. 

-Η μεγάλη ηλιοφάνεια και οι δυνατοί βόρειοι άνεμοι που επιταχύνουν την εξατμισοδιαπνοή. 

-Οι ανοικτές προσχωσιγενείς κοιλάδες και οι υδροφόροι ορίζοντές τους προς τη θάλασσα. 

Στις ανθρωπογενείς αιτίες περιλαμβάνονται : 

-Η υπερβόσκηση ,που έχει μειώσει δραματικά την φυτοκάλυψη του νησιού. 

-Η εγκατάλειψη των αναβαθμίδων καλλιέργειας στα ορεινά. 

-Η αύξηση των αναγκών σε ύδρευση (άνοδος βιοτικού και καταναλωτικού επιπέδου και  άνοδος 

του τουρισμού)  και άρδευση (λόγω εντατικοποίησης των καλλιεργειών πατάτας και 

κτηνοτροφικών σιτηρών). 

-Η ρύπανση των υδρόφιλων οριζόντων στις κατοικημένες περιοχές. 

-Η μείωση της στάθμης η εξάντληση ή και υφαλμύρωση  (πηγάδια στη πεδινή Νάξο) των 

υπόγειων υδροφόρων αποθεμάτων εξαιτίας μη προγραμματισμένων σωστά ή παράνομων 

γεωτρήσεων σε μεγάλα βάθη. 
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Οι συνολικές ανάγκες σε νερό που αφορούν στην ύδρευση των μονίμων κατοίκων, στην 

εξυπηρέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων υπολογίζονται σήμερα σε 2.000.000 m3 . 

Οι αρδευτικές απαιτήσεις είναι περίπου πενταπλάσιες από τις υδρευτικές. 

Οι ανάγκες του νησιού καλύπτονται από τα υπόγεια υδάτινα αποθέματα, μέσα από γεωτρήσεις 

( κυρίως στα πεδινά) ,πηγάδια και πηγές (κυρίως στα ορεινά). 

και : 

- έχει κατασκευαστεί  το έτος 1994 λιμνοδεξαμενή στις Εγγαρές, χωρητικότητας 600.000 m3.  Η 

έκταση που αρδεύεται είναι 2.000 στρ. 

-στην ίδια περιοχή έχει κατασκευαστεί διυλιστήριο νερού (παροχή 10.000 κυβικά την ημέρα). 

-έχει κατασκευαστεί, το έτος 2004, φράγμα στην περιοχή Φανερωμένης χωρητικότητας 

1.467.000 m3. Το νερό χρησιμοποιείται για ύδρευση και για άρδευση 2.000 στρ. 

Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα παράδοση παραλαβή του έργου, από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων στο Δήμο Νάξου ούτε η σύσταση ΤΟΕΒ ο οποίος θα αναλάβει τη 

λειτουργία του έργου.  

-σχεδιάζεται να κατασκευαστεί φράγμα στην περιοχή του Τσικαλαριού, χωρητικότητας 

3.000.000 m3  για άρδευση   2.200 στρ. και ύδρευση των κατοίκων. 

 

Το δίκτυο ύδρευσης έχει συνολική έκταση 192,15 χλμ. Αποτύπωση δικτύου δεν υπάρχει. 

Κατά την αιχμή της θερινής περιόδου γίνεται και οδική μεταφορά νερού από παρακείμενες 

πηγές και γεωτρήσεις (Κορωνίδα). 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΑΟΚ Κυκλάδων έχει αδειοδοτηθεί η διάνοιξη 99 γεωτρήσεων και 

36 πηγαδιών. 

Σύμφωνα με στοιχεία από τον Δήμο Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων έχουν υποβληθεί 611 αιτήσεις 

μέχρι σήμερα για άδεια χρήσεις νερού. 

Πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός παλιών πηγαδιών (χωρίς άδεια) 

διάσπαρτα κυρίως στην πεδινή περιοχή (Λιβάδι) . 

Σε μελέτη του 1960 είχαν καταγραφεί 1825 πηγάδια (763 μηχανοκίνητα, 846 ζωοκίνητα και 216 

απλά). 

 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται  ότι το νησί έχει δυνατότητες να καλύψει τις ανάγκες του σε 

νερό . 

Γενική αντίληψη αποτελεί η θέση ότι τα υδατικά προβλήματα συνδέονται περισσότερο με κακό 

ή ανύπαρκτο σχέδιο υδατικής διαχείρισης παρά με έλλειψη νερού.  
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Διαχείριση Λυμάτων –Βιολογικός Καθαρισμός 

 

Αποχέτευση 

Στην περιοχή Λειβάδια της Τ.Κ. Γλινάδου λειτουργεί εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού 

και μικρότεροι ΒΙΟΚΑ λειτουργούν στις περιοχές Γαλήνης και Εγγαρών, Χαλκείου και Απόλλωνα. 

Το δίκτυο αποχέτευσης δεν έχει αποτυπωθεί ποτέ.  Στην ορεινή Νάξο οι οικισμοί που δεν 

διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό ρίχνουν τα λύματα στους χείμαρρους.  

 

Απορρίμματα 

Η διάθεση των στερεών απορριμμάτων γίνεται μεμονωμένα για κάθε διαμέρισμα και 

χαρακτηρίζεται ως απόθεση με περιοδική  χωματοκάλυψη χωρίς να πληρούνται οι όροι 

υγειονομικής ταφής. Εν ενεργεία  σήμερα βρίσκεται ο ΧΑΔΑ Νάξου όπου πλέον δέχεται τα 

στερεά απορρίμματα όλου του νησιού της Νάξου.  Η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται τους 

καλοκαιρινούς μήνες κάθε ημέρα της εβδομάδας και τους χειμερινούς , έξη ημέρες.  

Για την αποκομιδή χρησιμοποιούνται απορριμματοφόρα και ένα απορριμματοφόρο ανοικτού 

τύπου. Παρά το γεγονός της βελτίωσης του οδικού δικτύου χρειάζεται βελτιστοποίηση των 

οδικών προσβάσεων για την αποκομιδή ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο καθαριότητας και 

να διατηρηθεί το λειτουργικό κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Η ρύπανση τέλος που προκαλείται από 

τους κάδους καθαριότητας ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες απαιτεί την ύπαρξη συστήματος 

διαρκούς καθαρισμού.  

Καταβάλλονται προσπάθειες για την εφαρμογή της ανακύκλωσης των απορριμμάτων σε 

συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες.  

Υπάρχουν δυνατότητες και θα πρέπει να τεθούν προτεραιότητες για την εφαρμογή πολιτικών 

για προώθηση υγιεινών και περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων διάθεσης απορριμμάτων – συνεχής 

παρότρυνση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων για ελεγχόμενη διαχείριση απορριμμάτων και 

αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σε αφύλακτες και περιβαλλοντικά σημαντικές περιοχές-- 

δημιουργία ΧΥΤΥ κλπ.  

  
Πηγή:Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2013-2014 

 

 

Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας  

Οι ανάγκες του νησιού σε ενέργεια ,καλύπτονται από πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια, 

στην οποία συμμετέχουν πλέον οι ανεμογεννήτριες του νησιού, τα οικιακά φωτοβολταϊκά και τα 

φωτοβολταϊκά σε αγροτεμάχια. 

Η ενεργειακή υποδομή αποτελείται από το δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας. Η τροφοδοσία του 

νησιού με ηλεκτρική ενέργεια γίνεται με υποθαλάσσιο καλώδιο από το θερμοηλεκτρικό 

εργοστάσιο της Πάρου. 

 Οι ανάγκες αιχμής για το νησί της Νάξου είναι κατ’ εκτίμηση 30 MW κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες όπου είναι αυξημένη η κίνηση λόγω τουρισμού και κατά τους χειμερινούς μήνες πέφτουν 
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στα 12-13 MW.  Προβλήματα δημιουργούνται συνεχώς τους καλοκαιρινούς μήνες με τη χαμηλή 

τάση.   
 

Στη Νάξο με την χρήση ΑΠΕ παράγεται ενέργεια 10,724 MWATT. Έχουν εγκατασταθεί 75 οικιακά 

φ/β  ισχύος 5 KW, 15 φ/β σε αγροτεμάχια ισχύος 100 KW  και 3 φ/β ισχύος από ιδιώτες. 

Ανεμογεννήτριες έχουν εγκατασταθεί  9 στην περιοχή της Κορώνου  και 2 στην περιοχή της 

Γαλήνης από ιδιώτες και παράγεται συνολική ενέργεια 8.0 MWATT (ΔΕΗ Νάξου). 

Χρήση ήπιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θεωρείται η  χρήση της ηλιακής ενέργειας για 

θέρμανση νερού για οικιακή χρήση και για το ξενοδοχειακό τομέα. 
 

 Οι τηλεπικοινωνίες γίνονται μέσω ΟΤΕ και άλλων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

 

 

Α.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Α.6.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ  
 

Στην Νάξο ο πρωτογενής τομέας παραδοσιακά  είναι η κύρια δραστηριότητα. Είναι το νησί 

των Κυκλάδων με την μεγαλύτερη γεωργική παραγωγή. Το έδαφος της χαρακτηρίζεται από τον 

ορεινό όγκο, Β – ΒΑ τμήμα και το πεδινό τμήμα ΝΔ του νησιού που καταλήγει στις κυριότερες 

παραλίες του νησιού.  
 

Τα γεωργικά προϊόντα του νησιού είναι η πατάτα – πατατόσπορος, κρασί , λάδι, κηπευτικά και 

φρούτα. Επίσης παράγονται αρκετές ζωοτροφές οι οποίες χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία. 

Στο νησί είναι ανεπτυγμένη η αιγοπροβατοτροφία και η βοοτροφία από τα οποία παράγονται 

εξαιρετικής ποιότητας κρέας και τυριά ( γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ αρσενικό τυρί, ξυνότυρο, γλυκιά 

και ξινή μυζήθρα, κλπ).  

   

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ  

Η συνολική έκταση του νησιού είναι 431,9 χιλ στρέμματα. Από αυτά  τα 137,5  χιλ στρέμματα 

είναι καλλιεργούμενες εκτάσεις  και τα 68,5 χιλ στρ χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι. 
 

 Κατανομή της έκτασης  σε γενικευμένες κατηγορίες  

Χρήσεις 
Νήσος  Νάξος 

Νομός 
Κυκλάδων 

Έκταση 
(χιλ. στρ.) Κατανομή (%) 

Έκταση (χιλ. 
στρ.) Κατανομή (%) 

Καλλιεργούμενες 
εκτάσεις   

137,5 31,83% 836,1 32,17% 

Βοσκότοποι 68,5 15,86% 789,5 30,37% 

Δάση 197,5 45,72% 690,4 26,56% 

Λοιπές εκτάσεις 28,4 6,59% 283,4 10,90% 

Σύνολο 431,9 100 2.599,4 100 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ  1999-0 
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Κατανομή της έκτασης στις βασικές κατηγορίες χρήσης   
εκτάσεις σε χιλιάδες στρέμματα 

  Δ. 
 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ  

Δ. 
 ΝΑΞΟΥ  

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 Σύνολο εκτάσεων 304,8 127,1 2599,4 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Αρόσιμη γη 5,1 1,2 280,0 

Μόνιμες καλλιέργειες 0 2,6 46,1 

Βοσκότοποι – μεταβατικές  
δασώδεις/θαμνώδεις εκτάσεις 

0 0 4,3 

Βοσκότοποι – συνδυασμοί 
θαμνώδους και / ή ποώδους 
βλάστησης  

46,8 21,7 680,4 

Βοσκότoποι – εκτάσεις με αραιή ή 
καθόλου βλάστηση 

0 0 104,8 

Ετερογενής γεωργικές περιοχές  64,9 63,7 510,0 

ΔΑΣΗ ΗΜΙ-
ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

δάση 0 0 0 

Μεταβατικές δασώδεις  -  
θαμνώδεις εκτάσεις 

0 0 4,0 

Συνδυασμοί  θαμνώδους και / ή 
ποώδους βλάστησης 

165,4 32 686,4 

Εκτάσεις με αραιή ή καθόλου 
βλάστηση 
 

20,6 1,2 237,6 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΝΕΡΑ 

Χερσαία ύδατα 0 0,1 0,8 

Εσωτερικές υγρές ζώνες 0 0 0 

Παραθαλάσσιες υγρές ζώνες 0 0,9 2,2 

ΤΕΧΝΗΤΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Αστική οικοδόμηση 1,3 2,5 30,8 

Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες 0 0,3 0,7 

Δίκτυα συγκοινωνιών 0 0 1,9 

Ορυχεία, χώροι απόρριψης 
απορριμάτων και εργοτάξια 

0,7 0,9 9,1 

Τεχνητές μη γεωργικές ζώνες 
πρασίνου, χώροι αθλητικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων  

0 0 0,3 

Πηγή: ΕΣΥΕ  1999-0 
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ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

 Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Ο κύριος όγκος του νησιού είναι ορεινός  

- ημιορεινός διάσπαρτος από κοινότητες και οικισμούς. 

 

 Από αρχαιότατους χρόνους η γη  αξιοποιήθηκε από άκρη σε άκρη και υπέρ 

εκμεταλλεύτηκε διαμορφώνοντας τα ορεινά εδάφη σε  αναβαθμίδες -  πεζούλες -  αχτιά  

(αγροτικό τοπίο, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς)  εκμεταλλευόμενοι οι κάτοικοι τα ιδιαίτερα  

χαρακτηριστικά του τόπου, το μικρόκλιμα, μικρές πηγές νερού, μεταφέροντας γόνιμο έδαφος, 

χρησιμοποιώντας την  αμειψισπορά,  κανόνες διαχείρισης  των βοσκοτόπων κλπ. 

 

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις της Νάξου, κατά κατηγορίες καλλιεργειών, από τα στοιχεία 

της απογραφής 2008-1 της ΕΣΥΕ έχουν ως εξής: 

 

 Καλλιεργούμενη έκταση 
Σύνολο έκτασης 

(στρ.) 

Κατηγορίες 
Καλλιεργειών 

Σύνολο Δ.Ε. Νάξου      
(στρ.) 

Σύνολο Δ.Ε. 
Δρυμαλίας      (στρ.) 

 

Φυτά μεγάλης 
καλλιέργειας και 

λοιπές καλλιέργειες 
39.980 25.716 65.696 

Κηπευτική γη, 
θερμοκήπια 

2.282 766 3.048 

Αμπέλια 1.591 4.055 5.646 

Δενδρώδεις 
καλλιέργειες 

4.863 5.509 10.372 

Αγρανάπαυση 7.762 6.613 14.375 

 
Σύνολο Γεωργικής 

Γης 
56.478 42.659 99.137 

Πηγή: ΕΣΥΕ 2008-1, επεξεργασία στοιχείων 
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   Καλλιεργούμενη έκταση  

Είδος καλλιέργειας 
Σύνολο Δ.Ε. Νάξου      

(στρ.) 

Σύνολο Δ.Ε. 
Δρυμαλίας      

(στρ.) 
Σύνολο    έκτασης 
(στρ.) 

Κριθάρι 6.365 2.913 9.278 

Κριθάρι για σανό 12.930 10.373 23.303 

Βίκος για σανό 1.464 710 2.174 

Καρπούζια 471 123 594 

Πεπόνια 187 16 203 

Πατάτες ανοίξεως 3.351 758 4.109 

Πατάτες Φθινοπώρου  2.019 455 2.474 

Λάχανα  116 55 171 

Κουνουπίδια 117 39 156 

Κρεμμύδια ξερά 515 116 631 

Σκόρδα ξερά 69 8 77 

Μαρούλια 102 22 124 

Αντίδια και Ραδίκια 13 16 29 

Ντομάτες επιτραπέζιες 
για νωπή χρήση 
υπαίθρου 

604 142 746 

Ντομάτες επιτραπέζιες 
για νωπή χρήση υπό 
κάλυψη 

57 40 97 

Φασολάκια 225 119 344 

Μπάμιες 40 2 42 

Κολοκυθάκια 157 44 201 

Αγγούρια υπαίθρου 86 30 116 

Μελιτζάνες υπαίθρου 94 30 124 

Μανταρινιές 177 11 188 

Λεμονιές 378 32 410 

Πορτοκαλιές 523 31 554 

συκιές 16 11 27 

Ελαιόδεντρα για 
βρώσιμες ελιές 15 753 768 

Ελαιόδεντρα 
ελαιοποιήσεως 3.180 4.648 7.828 

 
ΣΥΝΟΛΟ 33.271 21.497  54.768 

Πηγή: ΕΣΥΕ 2008, επεξεργασία στοιχείων 
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Από τα στοιχεία των αιτήσεων ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2012 οι καλλιεργούμενες εκτάσεις έχουν ως 
εξής: 
 
    Καλλιεργούμενες εκτάσεις έτους 2012   (σε στρέμματα) 

Είδος  
Δ.Ε. Δρυμαλίας 

(ορεινή περιοχή) 
Δ.Ε. Νάξου 

(πεδινή περιοχή) 
ΣΥΝΟΛΟ 

Κηπευτικά υπό κάλυψη 13,50 15,00 28,50 

κηπευτικά 126,50 255,00 381,50 

Αρωματικά φυτά  14,00 14,00 

Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες 75,80 18,60 94,40 

Εσπεριδοειδή λοιπά 67,50 225,00 292,50 

βοσκότοποι 125.641,00 16.903,00 142.544 

Σανός κριθαριού κλπ 8.135,30 5.050,20 13.185,50 

Κριθάρι διάφορα 17.257,60 15.729,40 32.987,00 

Ζωοτροφές ποτιστικές 169,90 125,60 295,50 

αγρανάπαυση 1.340,90 649,20 1.990,10 

Φθινοπωρινή πατάτα 178,00 1988,20 2166,20 

Ανοιξιάτικη πατάτα 248,80 3.317,70 3.566,50 

Παραδοσιακοί ελαιώνες στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους 

6.714,10 3.099,70 9.813,80 

Ελαιώνες πιστοποιημένης 
ελαιοκαλλιέργειας 

663,20 198,80 862,00 

Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου 1.207,80 839,80 2.047,60 

Λοιποί αμπελώνες για επιτραπέζια 
χρήση 

37,50 11,70 49,20 

ΣΥΝΟΛΟ: 161.877,40 48.440,90 210.318,3 

 (στοιχεία από τις αιτήσεις ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2012) 

 
Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ αφορούν το έτος 2008. Τα στοιχεία ενιαίας ενίσχυσης αφορούν 

το έτος 2012 και καταγράφουν  μόνο  παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άρα 

δεν περιλαμβάνουν όλη η αγροτική δραστηριότητα αλλά μόνο ότι επιδοτείται. 
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ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ – ΠΑΤΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 

 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα η Νάξος προμηθεύει την Ελλάδα με πατατόσπορο.  

Το Κέντρο Σποροπαραγωγής Νάξου ιδρύθηκε το 1952 με σκοπό την παραγωγή πιστοποιημένου 

σπόρου πατάτας ο οποίος διατίθεται σε όλη την Ελλάδα για καλοκαιρινή σπορά.   

Ο κύριος όγκος του  πατατόσπορου καλλιεργείται στην πεδινή Νάξο (λιβάδι), με δεύτερο προϊόν 

την πατάτα φαγητού. Επίσης καλλιεργείται και πατάτα φαγητού φθινοπωρινής σποράς.  
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Στοιχεία: ΤΑΟ Νάξου 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Στοιχεία: ΤΑΟ Νάξου 

 

Καλλιέργεια   πατατόσπορου 

 Έτος 2007 Έτος 2008 Έτος 2009 Έτος 2010 Έτος 
2011 

Έτος 
2012 

Έτος 
2013 

Αριθμός καλλιεργητών 335 314 274 268 263 262 194 

Καλλιεργηθείσα έκταση        
(σε στρέμματα) 

2.705 2.685 2.154 2.300,0 2.181,0 2.298,0 1.627 

Παραγωγή 
πιστοποιημένου 
πατατόσπορου 
 (σε τόνους) 

4.304,4 2.693 3.297,1 2.954,4 1.566,1 729 1.118,9 

 Στοιχεία: ΚΕΠΥΕΕΛ Νάξου 
 

 Καλλιέργεια  φθινοπωρινής πατάτας  

 Έτος 2007 Έτος 2008 Έτος 2009 Έτος 2010 Έτος 2011 Έτος 
 2012 

Αριθμός καλλιεργητών 360 317 306 313 314 303  

Καλλιεργηθείσα έκταση        
(σε στρέμματα) 

1.858,5 1.898,2 1.997,1 1.950,20 2.287,7 2.182,2  

Παραγωγή κατ' εκτίμηση  
 (σε τόνους) 

4.646,25 4.745,50 4.992,75 4.875,50 5.719,25 5.455,5 

  

Καλλιέργεια  ανοιξιάτικης πατάτας  

 Έτος 2007 Έτος 2009 Έτος 2010 Έτος 2011 Έτος 2012 

Αριθμός καλλιεργητών 488 383 378 350 364 

Καλλιεργηθείσα έκταση     
 (σε στρέμματα) 

3.208,70 2.630,50 3.401,77 3.203,10 3.251,50 

Παραγωγή κατ΄ εκτίμηση 
 (σε τόνους) 

11.230,45 9.206,75 11.906,19 11.210,85 11.380,25 
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Για διάφορους λόγους (προβλήματα προβλάστησης – μεταφοράς)  η διάθεση 

πατατόσπορου έχει μειωθεί δραστικά, καθώς και η καλλιεργούμενη έκταση.  

Στην εμπορία του πατατόσπορου δραστηριοποιούνται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ΕΑΣ Νάξου και 

''Πατατοσπορική'' ΑΕ. Διαθέτουν στην αγορά  πιστοποιημένο πατατόσπορο αφού περάσει από 

την διαδικασία προβλάστησης. Η Πιστοποίηση ελέγχεται σε όλα τα στάδια από το ΚΕΠΠΥΕΛ  

Παράλληλα  με τον πατατόσπορο, ως δεύτερο προϊόν και ανεξάρτητα, ως κύριο αναπτύσσεται 

η παραγωγή για πατάτα φαγητού η οποία έχει κατοχυρωθεί ως προϊόν ΠΓΕ. Εκτός από την 

κατανάλωση εντός του νησιού καθώς η παραγωγή συμπίπτει με την τουριστική περίοδο, μέρος 

της παραγωγής τυποποιείται από την ΕΑΣ σε μικρές συσκευασίες και προωθείται σε μεγάλα 

πολυκαταστήματα της Αθήνας ανάλογα με την ζήτηση. Επίσης λειτουργεί μια μονάδα 

τροφοδοσίας των εστιατορίων με φρέσκια κομμένη πατάτα (Νάξου, όταν υπάρχει) έτοιμη για 

τηγάνισμα. Αρκετοί παραγωγοί μεταφέρουν την πατάτα φαγητού με το τρακτέρ στα γειτονικά 

νησιά και την πωλούν οι ίδιοι. 

 

  Οι καλλιεργητές γνωρίζουν πολύ καλά την καλλιέργεια και τις τεχνικές. Περιοριστικός 

παράγοντες είναι  το νερό. Επίσης απαιτούνται μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι - ψυγεία, αφενός 

για την φυσική προβλάστηση του πατατάσπορου και αφετέρου για την αποθήκευση της πατάτας 

και για την διάθεση στην αγορά με καλύτερες τιμές. Τα έξοδα μεταφορών επιβαρύνουν 

υπέρμετρα όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας. 
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Η  καλλιέργεια της πατάτας εδραιώθηκε στην Νάξο διότι σε παλαιότερες εποχές διασφάλισε ένα 

καλό εισόδημα στους παραγωγούς. Γύρω από αυτήν αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

βιώσιμης ανάπτυξης μικρής κλίμακας και αειφορίας  (αγελαδοτροφία, αμειψισπορά πατάτα – 

κριθάρι, κοπριά, κλίμα, έδαφος). 

 

 

 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

      Τα κτηνοτροφικά φυτά κυρίως κριθάρι (σανοδοτικά και καρποδοτικά)     καλύπτουν    έκταση 

περίπου  50.000 στρεμμάτων. Το σύνολο της παραγωγής   ιδιοκαταναλώνεται στις 

κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις.     

 

 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 

 

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 2008 προκύπτει ότι καλλιεργούνται περίπου 3.000 στρ όλων 

των ειδών τα υπαίθρια κηπευτικά.Από τα στοιχεία των αιτήσεων της ενιαίας δήλωσης 2012 

όμως φαίνεται να καλλιεργούνται μόνο 380 στρ κηπευτικών. 

Κατά την εκτίμηση της Υπηρεσίας ( Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου ) καλλιεργούνται 

περίπου 1.000 στρέμματα υπαίθριων  κηπευτικών όλων των ειδών (τομάτα, πιπεριά, αγγούρι, 

κολοκύθι, μελιτζάνα, φασολάκι, πεπόνι, καρπούζι, μαρούλι, λάχανο, κουνουπίδι, βλίτο κλπ). 
 

Στο νησί υπάρχουν 28,5 στρ σύγχρονα θερμοκήπια με μεταλλικό σκελετό, θερμαινόμενα. 

Παράγουν κυρίως ντομάτα και αγγούρι. Η μεγαλύτερη ποσότητα καταναλώνεται στην Νάξο.  
 

Πολύ μικρές ποσότητες κηπευτικών πωλούνται  στην τοπική αγορά  με αυξητική τάση 

καθώς όλο και περισσότεροι παραγωγοί αποφασίζουν να παράγουν κηπευτικά για κατανάλωση 

την τουριστική περίοδο.  Παράγονται επίσης και αρκετές ποσότητες ξερό κρεμμύδι και ξερά 

φασόλια. Σε αρκετά χωριά συλλέγονται σπόροι για φύτευση, επιλογή από τις παλιές  ντόπιες 

ποικιλίες , όπως κωμιακίτικο πολίτικο φασολάκι, κρεμμύδι, ντομάτα, αγγούρι.   

 Μεγάλες ποσότητες κηπευτικών εισάγονται στο νησί όλο τον χρόνο. 

Υπάρχουν  περιθώρια επέκτασης της καλλιέργειας των κηπευτικών με αιχμή παραγωγής 

την τουριστική περίοδο. Όμως υπάρχουν προβλήματα απορρόφησης της ντόπιας παραγωγής 

καθώς οι έμποροι εισάγουν μεγάλες ποσότητες κηπευτικών ανεξαρτήτως της υπάρχουσας 

παραγωγής, παρότι επιβαρύνονται με το κόστος μεταφοράς, με στόχο να ελέγχουν τις τιμές 

παραγωγού. Περιοριστικοί παράγοντες είναι  το νερό και τα εργατικά. Ευνοϊκοί παράγοντες  οι 

κλιματικές συνθήκες. 

Όλοι οι παραγωγοί είναι καταχωρημένοι   στο μητρώο παραγωγών και διαθέτουν GR για 

τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας. 

Η τυποποίηση πιθανόν να βοηθούσε στην διέξοδο στην αγορά, όμως  πρέπει να γίνουν μελέτες 

σε σχέση με την ποσότητα, τιμές, κόστος κλπ. 
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ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ  και ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 

 

Πολλά είδη αυτής της κατηγορίας συναντώνται ως αυτοφυή.  

Τα τελευταία χρόνια, νέα άτομα, εγκαθιστούν φυτείες με αλόη, αρωματικά φυτά βιολογικής 

καλλιέργειας κλπ, σε ιδιόκτητες εκτάσεις ως επένδυση για εγγυημένα μεγάλο  εισόδημα(? ?). 

Στο στάδιο της εγκατάστασης ως βιολογικές καλλιέργειες έχουν δηλωθεί 6 στρέμματα με αλόη 

και 25 στρέμματα με αρωματικά φυτά. Μία μονάδα κάνει και τυποποίηση των παραγόμενων 

βοτάνων της. 

 

 

 

ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  

 

Η αμπελοκαλλιέργεια καταλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις στην ορεινή κυρίως Νάξο, περιοχή 

Κορωνίδας κλπ. Καλλιεργούνται 5.646 στρέμματα από τα οποία τα 4.055 στρ βρίσκονται στην 

ορεινή Νάξο. Το αμπέλι αξιοποιεί τις άγονες δύσβατες μη αρδευόμενες εκτάσεις που έχουν 

διαμορφωθεί σε αναβαθμίδες (πεζούλες, αχτιά) από παλαιότατων χρόνων. Καλλιεργούνται 

ντόπιες οινοποιήσιμες ποικιλίες (Ποταμίσι, Μανδηλαριά Φωκιανό, Ασύρτικο, Αηδάνι κλπ) . Τα 

περισσότερα αμπέλια είναι παλιά. Πρόσφατα εντοπίστηκε η φυλλοξήρα. Επιτρέπονται νέες 

φυτεύσεις αμπελώνων οινοποιίας   μόνο μετά από χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης.  

Η Νάξος δεν έχει καταχωρηθεί στις οινοπαραγωγικές περιοχές VQPRD που μπορούν να  

παράγουν  οίνους  ποιότητας ΠΟΠ, ΠΓΕ τοπικούς οίνους κλπ. 

Παράγεται κρασί καλής ποιότητας. Δεν υπάρχουν σύγχρονα οινοποιεία ούτε  τυποποίηση.  

Σε όλες τις ταβέρνες και τα εστιατόρια διατίθεται χύμα κρασί. Το ντόπιο χύμα κρασί 

ανταγωνίζονται άλλα χύμα κρασιά αγνώστου προέλευσης και ποιότητας. Επίσης παράγεται 

ρακή από τα στέμφυλα, με απόσταξη χωρικού τύπου κατόπιν άδειας ολίγων ημερών. 

  

Επίσης πρέπει να τονισθεί η ανάγκη της εναρμόνισης των δηλούμενων στο αμπελουργικό 

μητρώο ποικιλίες με τις καλλιεργούμενες .  

Τελευταία υπάρχει ενδιαφέρον για παραγωγή βιολογικού κρασιού. 

 

Προτείνεται  

α) να γίνει αξιολόγηση και εξυγίανση των τοπικών ποικιλιών,   

β) αναδιάρθρωση των παλιών αμπελιών με ντόπιες ποικιλίες,   

γ) διαφοροποίηση της παραγωγής  με φύτευση αμπελώνων με ποικιλίες  για επιτραπέζια χρήση 

και  κατανάλωση στη τοπική αγορά. 
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ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  

 

Η ελιά καλλιεργείται σε όλο το νησί σε έκταση  9.000 – 9.500 στρέμματα. Ο κυρίως 

ελαιώνας βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, το λεκανοπέδιο της Τραγαίας, που έχει ανακηρυχτεί 

και ''Βυζαντινό Πάρκο”. Τα ελαιόδενδρα είναι μεγάλης ηλικίας, ποικιλίας Θρουμπολιά.  Η 

καλλιέργεια και  η συγκομιδή γίνεται παραδοσιακά. Την τελευταία δεκαετία  η ελαιοκαλλιέργεια 

έχει επεκταθεί σε όλο το νησί ως  αρδευόμενη, χαμηλής και πυκνής φύτευσης,  ποικιλίας 

Κορωνέικη και Μανάκι. Οι νέοι καλλιεργητές χρησιμοποιούν  σύγχρονες μεθόδους 

ελαιοσυλλογής και έχουν βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Το 

μέγεθος των ελαιοκτημάτων είναι 2-4 στρέμματα, η παραγωγή διατίθεται περί την οικογένεια 

και πολύ μικρές ποσότητες καταλήγουν στην αγορά. Μέρος των εκτάσεων (865 στρ.) είναι 

ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας.  

Υπάρχουν 5 σύγχρονα ελαιοτριβεία στις περιοχές  Μονή, Μέλανες, Χαλκί, Δαμαριώνα, 

Φιλότι. Η συνολική δυναμικότητα των ελαιοτριβείων είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την 

παραγωγή  με αποτέλεσμα το κόστος έκθλιψης να είναι πολύ μεγάλο. 

 

 

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

  

Παλαιότερα η Νάξος εφοδίαζε την αγορά των Αθηνών με φρούτα, κυρίως βερίκοκα και 

εσπεριδοειδή από τις περιοχές των Εγγαρών, Μελάνων  και  Ποταμιάς. Από τότε η καλλιέργεια 

της βερικοκιάς έχει εξαφανισθεί. Τα εσπεριδοειδή έχουν μειωθεί σημαντικά. 

 Η παραγωγή δεν φθάνει ούτε στην τοπική αγορά λόγω πολύ χαμηλών τιμών. Παρόλα αυτά 

κάποιοι νέοι κάνουν προσπάθειες για παραγωγή φρούτων στην Μονή και παράγουν κεράσια, 

μήλα, αχλάδια κλπ 

Επίσης κατόπιν παραγγελιών συλλέγονται σύκα, βύσσινο, κυδώνια, ρόδια κλπ από μη 

συστηματικές καλλιέργειες. 

Υπάρχει ενδιαφέρον για την καλλιέργεια δένδρων κιτριάς για παραγωγή  φύλλων κιτριάς από 

την ποτοποιεία κίτρου. 

Επίσης υπάρχει παράδοση (τοπική κουζίνα) στην παραγωγή γλυκών του κουταλιού και 

μαρμελάδων. 
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ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

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

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

περισσότεροι γεωργικοί ελκυστήρες είναι μεγάλης ιπποδύναμης και παλαιοί, μεγαλύτεροι των 

15 ετών. 

 

Τύπος γεωργικού μηχανήματος 

 

Αριθμός  

Γεωργικοί ελκυστήρες 542 

Μονοαξονικοί ελκυστήρες (φρέζες) 8 ** 

Θεριζοαλωνιστικές 4 

   Βοηθητικά:  

      Τρίκυκλα  9 

      Τετράτροχα  22 

  

ΣΥΝΟΛΟ: 585 

 Πηγή: ΔΑΟΚ Κυκλάδων 

       ** κατ' εκτίμηση οι φρέζες στο νησί είναι περίπου 1000 

 
 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 
Το ζωικό κεφάλαιο στο  νησί  όπως καταγράφεται στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης 2012 φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα:  
 

είδος 
Δ.Ε. Δρυμαλίας 

(ορεινή περιοχή) 
Δ.Ε. Νάξου    

(πεδινή περιοχή) 
ΣΥΝΟΛΟ 

Βοοειδή, θηλυκά > 2 ετών 417 2648 3.065 

Βοοειδή, θηλυκά  6 - 24 μηνών 109 894 1.003 

Βοοειδή, αρσενικά  6 -24 μηνών 101 816 917 

Βοοειδή, αρσενικά > 2 ετών 47 332 379 

Βοοειδή, αρσενικά  2 – 6 μηνών 27 209 236 

Βοοειδή, θηλυκά  2 – 6 μηνών 18 217 235 

Προβατίνες > 1 έτους 43.248 6.213 49.461 

Αίγες > 1 έτους 40.042 6.223 46.265 

Χοιρομητέρες   75 75 

Χοιρίδια πάχυνσης   407 407 

μελισσοσμήνη 538 604 1.142 

 (στοιχεία από τις αιτήσεις ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2012) 
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ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ 

 

Στην πεδινή Νάξο παράλληλα με τον πατατόσπορο ο οποίος απαιτεί υποχρεωτική 

αμειψισπορά με κριθάρι αναπτύχθηκε η αγελαδοτροφία μικρής κλίμακας εκτατικής μορφής 

γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης. 

 Στο μητρώο του  Αγροτικού Κτηνιατρείου Νάξου τον Ιούνιο του 2013 είναι καταγεγραμμένες 493 

εκμεταλλεύσεις  βοοειδών μικτής κατεύθυνσης. 

Αναλυτικά : 

 
  
 

Έτος  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Αριθμός εκμεταλλεύσεων 
βοοειδών 

614 608 599 586 588 595 571 577 575 585 493 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ  > 12 
ΜΗΝΩΝ   

4936 5467 5205 4986 5384 4341 4530 4671 4592 4597 4357 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΝΑΞΟΥ  
 
 
 
 
 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  
(την 14-10-2013) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ
ΥΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΗΛΥΚΩΝ 
ΒΟΟΕΙΔΩΝ  > 12 
ΜΗΝΩΝ  

1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 1 ΕΩΣ 3 ΖΩΑ 235 446 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 4 ΕΩΣ 6 ΖΩΑ 96 449 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 7 ΕΩΣ 10 ΖΩΑ 57 472 

4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 11 ΕΩΣ 20 ΖΩΑ 53 781 

5 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 21 ΕΩΣ 30 ΖΩΑ 28 675 

6 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 31 ΕΩΣ 50 ΖΩΑ 15 606 

7 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 51 ΕΩΣ 100 ΖΩΑ 7 496 

8 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 101 ΕΩΣ 200 ΖΩΑ 1 163 

9 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 201 ΕΩΣ 300 ΖΩΑ 1 269 

ΣΥΝΟΛΟ: 493 4.357 

ΠΗΓΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΝΑΞΟΥ   
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Όλο το αγελαδινό γάλα συλλέγεται από την ΕΑΣ Νάξου και από δυο ιδιωτικά τυροκομεία. 

Παράγονται κατά μέσο όρο 11000 -12000 τόνοι  αγελαδινού γάλακτος τον χρόνο κατά  την 

τελευταία τριετία. 

Κύριο προϊόν είναι η γραβιέρα Νάξου προϊόν ΠΟΠ. Επίσης τελευταία διατίθεται στην αγορά της 

Νάξου κυρίως, παστεριωμένο γάλα, γιαούρτι, λευκό τυρί κλπ. 

Επίσης παράγεται  350-400  τόνοι /έτος  βόειο κρέας. 

 

Προβλήματα:  

Ελάχιστες μονάδες λειτουργούν με άδειες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θέματα με κατοικίες 

που ξεφυτρώνουν παντού σε όλες τις γεωργικές περιοχές Επίσης στις περισσότερες μεγάλες 

μονάδες δεν υπάρχουν σχέδια διάθεσης αποβλήτων. 

 

 

 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ  

 

Στην ορεινή κυρίως Νάξο εκτρέφονται περίπου 110.000 ποιμενικά αιγοπρόβατα 

ημιβελτιωμένα, ντόπιας φυλής προσαρμοσμένα στο περιβάλλον και χαμηλής παραγωγικότητας, 

σε μονάδες εκτατικής μορφής, τα οποία εκτρέφονται σε κοινοτικούς ή ιδιωτικούς  βοσκότοπους 

καθώς και με ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές. Στο νησί εισάγονται ζωοτροφές για την διατροφή 

των ζώων.   

 

 
 
 

  

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ
ΥΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩ
Ν 

1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 1 ΕΩΣ 10 ΖΩΑ 11 87 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 11 ΕΩΣ 20 ΖΩΑ 267 3.978 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 21 ΕΩΣ 30 ΖΩΑ 152 3.836 

4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 31 ΕΩΣ 50 ΖΩΑ 139 5.369 

5 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 51 ΕΩΣ 100 ΖΩΑ 151 10.570 

6 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 101 ΕΩΣ 200 ΖΩΑ 179 26.169 

7 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 201 ΕΩΣ 500 ΖΩΑ 183 54.606 

8 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 501 ΚΑΙ ΑΝΩ 14 9.575 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.096 114.190 

ΠΗΓΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΝΑΞΟΥ  
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Παράγεται κρέας καλής ποιότητας το οποίο διοχετεύεται στην αγορά των Αθηνών κυρίως το 

Πάσχα και τα Χριστούγεννα 

Επίσης παράγονται πολύ καλής ποιότητας και εξαιρετικής γεύσης, κεφαλοτύρι (αρσενικό τυρί), 

ανθότυρο και φρέσκα τυριά μυζήθρα  και ξυνομυζήθρα, για άμεση κατανάλωση. Τα τυριά 

παράγονται με εντελώς παραδοσιακό τρόπο στις μονάδες εκτροφής, σε μικρά τυροκομεία  

(πετρόκτιστα παλιά κτίρια στις εξοχές – μιτάτος, μαζωμός) χωρίς άδειες. Στον τρόπο εκτροφής 

των ζώων  και στην διαδικασία   παραγωγής συντήρησης και ωρίμανσης αποδίδονται τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αρσενικού τυριού (κεφαλοτύρι). Το μεγαλύτερο μέρος της 

διακίνησης γίνεται απ’ ευθείας από τον παραγωγό στον καταναλωτή. 

Τα τελευταία χρόνια μικρές ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος μεταποιούνται και στα 

τυροκομεία της ΕΑΣ και ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ και ΜΠΑΜΠΟΥΝΗ. 

 
 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Οι  κτηνοτρόφοι είναι ανάγκη να προσαρμοσθούν στα δεδομένα της αγοράς και της νομοθεσίας 

και να αποκτήσουν άδειες λειτουργίας των τυροκομείων (μικρά τυροκομεία για τις ανάγκες της 

μονάδας) και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 

 

Άδειες λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κατέχουν σχεδόν μόνο οι νέοι αγρότες και 

όσοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ΕΕ. Μετά το 2010 έχουν εκδοθεί 20 άδειες λειτουργίας 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Νάξο. Συνολικά έχουν εκδοθεί περίπου 100 άδειες. 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ  - ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ  

 

Η διατροφή του ζωικού κεφαλαίου είναι συνδυασμός των καλλιεργούμενων ζωοτροφών, 

της βόσκησης, και των αγοραζόμενων εκτός νησιού ζωοτροφών.  

Ο δήμος έχει στην ιδιοκτησία του κοινοτικούς βοσκότοπους που ενοικιάζει στους κτηνοτρόφους. 

 Είναι επιτακτική ανάγκη οι κοινοτικοί τουλάχιστον βοσκότοποι να ενταχθούν σε προγράμματα 

βελτίωσης και διαχείρισης βοσκότοπων, διότι η ποιότητα της διατροφής που παρέχουν συνεχώς 

υποβαθμίζεται και το οικοσύστημα καταστρέφεται (περιοχές Natura).  
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Οι Κοινοτικοί Βοσκότοποι  περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Δημοτικό Διαμέρισμα Βοσκήσιμη έκταση (σε στρέμματα) 

Χαλκί 1.648,13 

Δαμαριώνας 15.260,20 

Δανακός 673,00 

Κεραμωτή 1.170,25 

Κόρωνος 10.031,24 

Φιλότι 73.621,40 

Απείρανθος 15.254,40 

Μονή 2.356,50 

Σκαδό 299,00 

Ποταμιά 318,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 120.632,12 

 ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 
 
Για την διατροφή των αγροτικών ζώων μεταφέρονται στο νησί πολύ μεγάλες ποσότητες 

ζωοτροφών όλων των ειδών. Μέσω του προγράμματος επιδότησης του κόστους μεταφοράς στα 

Μικρά νησιά του Αιγαίου, μεταφέρονται στη Νάξο,  κατά μέσο όρο 20.000 τόνοι ζωοτροφών τον 

χρόνο. 

 
 

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ισοζύγιο μεταφοράς) 

 
έτος 

Ποσότητα ζωοτροφών που μεταφέρθηκαν  
(σε τόνους) 

2010 17.160 

2011 17.550 

2012 22.000 

     ΠΗΓΗ: ΤΑΟ ΝΑΞΟΥ 
 
Το ζωικό κεφάλαιο που εκτρέφεται σε όλο το νησί είναι πολύ μεγαλύτερο από την δυνατότητα 

που έχει το νησί σε σχέση  τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τους βοσκότοπους που διαθέτει 

(βοσκοϊκανότητα), κυρίως στην πεδινή περιοχή που εκτρέφονται τα βοοειδή. Θα μπορούσε να 

μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο στο μέτρα των  καλλιεργούμενων εκτάσεων ζωοτροφών και 

βοσκότοπων, εντατικοποιώντας άλλους συντελεστές παραγωγής, όπως κατάλληλα σιτηρέσια, 

υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων κλπ. 
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ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 

 

Το μέλι της Νάξου είναι θυμαρίσιο. 

Στο νησί υπάρχει μελισσοκομικός σύλλογος με 71 ενεργά μέλη που κατέχουν 5.083 

μελισσοσμήνη και παράγουν κατ’ εκτίμηση  50 τόνους θυμαρίσιο μέλι. 

Το θυμαρίσιο μέλι παράγεται  τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο και διατίθεται σε πολύ καλές τιμές 

(17-20 ευρώ το κιλό) 

 

Προβλήματα :  

Μεγάλος αριθμός μελισσοσμηνών, η χλωρίδα (θυμάρι) υποβαθμίζεται από την υπερβόσκηση, 

δυσκολία προσπέλασης στους θυμαρότοπους,  κλπ. 

 

Στόχος είναι η τυποποίηση του μελιού και η προώθησή του στην τοπική αγορά.  

 

Προτείνεται: 

 α) Η τυποποίηση του  μελιού από ομάδες παραγωγών για την αντιμετώπιση του κόστους 

επένδυσης.  

β) Πιστοποίηση ως εγγυημένο παραδοσιακό  ιδιότυπο  γεωργικό προϊόν καν 506/2009 ΕΕ . 

 γ) Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για συνεχή επιμόρφωση των 

μελισσοκόμων.  

  

 
 

    

Αριθμός 
εκμεταλλεύσε
ων 

Σύνολο 
μελισσοσμηνών 

1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 1- 30 ΚΥΨΕΛΕΣ 24 457 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 31- 100 ΚΥΨΕΛΕΣ 32 1.932 

3 ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΕΙΣ ΜΕ 101-200 ΚΥΨΕΛΕΣ 7 1.185 

4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 201 ΚΑΙ ΑΝΩ 3 1.396 

 ΣΥΝΟΛΟ: 66 4.970 

  ΠΗΓΗ: ΤΑΟ ΝΑΞΟΥ 
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ΑΛΙΕΙΑ 
 

Στο νησί της Νάξου  δραστηριοποιούνται 90 επαγγελματίες αλιείς. Ο αριθμός αυτός 

περιλαμβάνει τους απασχολούμενους ενεργά επί του σκάφους και τους απασχολούμενους σε 

σκάφη μέσης και παράκτιας αλιείας. 

 

Στο νησί υπάρχουν τα εξής επαγγελματικά σκάφη και εργαλεία 

Μηχανότρατα Γρι-γρι Βιντζότρατα Δίχτυα -
παραγάδια 

Σύνολο 

8 0 1 32 41 
Πηγή:Τμήμα αλιείας Νάξου.2013 
 
Ο αριθμός των ερασιτεχνικών σκαφών ανέρχεται στα 649 σκάφη. (Περιλαμβάνονται μόνο αυτά 

που έχουν ερασιτεχνική άδεια αλιείας από την αρμόδια λιμενική αρχή όπου υπάγεται το νησί ).  

Οι ποσότητες και το είδος αλιευμάτων που διατίθενται 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. 

Αλιευτικά καταφύγια υπάρχουν στις θέσεις , Χώρα , Αγία Άννα , Απόλλωνας , Μουτσούνα , 

Κάλαντος και Βόλακας. 

Δραστηριότητες που σχετίζονται με την τυποποίηση και μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων σε 

εμπορική κλίμακα δεν υφίστανται στο νησί. 

 

 

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ για την κάλυψη της ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο 
 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια ο τουρισμός αναπτύσσεται με ανοδικούς ρυθμούς. 

Το στοίχημα θα ήταν να διατηρηθεί και να βελτιωθεί ο πρωτογενής τομέας ώστε η Νάξος να 

κρατήσει την φήμη της για καλό ντόπιο φαγητό και ζωντανά χωριά. 

Τα ντόπια προϊόντα, κρέας, γάλα, τυριά, πατάτες, κηπευτικά, μέλι, γλυκά του κουταλιού, 

τοπική κουζίνα, κίτρο, θα πρέπει να προστατευθούν και να τυποποιούνται με φιλικές 

συσκευασίες ώστε να βρίσκουν διέξοδο ως εγγυημένα επώνυμα τοπικά προϊόντα στην 

τουριστική αγορά και με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. 

Ήδη σε μεγάλο βαθμό η ξινομυζήθρα έχει αντικαταστήσει την φέτα στην χωριάτικη σαλάτα, η 

τηγανητή πατάτα είναι πιάτο gourmet,  το ποτό κίτρο χρησιμοποιείται στα κοκτέιλ που 

σερβίρονται στα μπαράκια, και όλοι θα περάσουν από τις ταβέρνες στα ορεινά χωριά όπου  

σερβίρονται κόκορας, κατσικάκι, αρσενικό τυρί, κρασί χύμα παραγωγής τους και σαλάτα από το 

διπλανό μποστάνι. 
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Α.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ) 

 

Στην Νάξο λειτουργούν οι παρακάτω μονάδες σε άμεση σχέση με τον πρωτογενή τομέα.  

  

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ 

 

Λειτουργούν τέσσερα τυροκομεία. 

Το τυροκομείο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Η ΕΑΣ έχει εγκαταστήσει σταθμούς 

συγκέντρωσης του γάλακτος όπου το γάλα παραλαμβάνεται, ψύχεται και στην συνέχεια 

μεταφέρεται με βυτίο στο τυροκομείο της ένωσης. 

Το ιδιωτικό τυροκομείο Κουφόπουλου  μεταποιεί  γάλα που προμηθεύεται  από τους 

παραγωγούς της Νάξου. 

Τα δυο παραπάνω τυροκομεία  συλλέγουν το ντόπιο γάλα (όλο το αγελαδινό και μέρος του 

αιγοπρόβειου).  

Το ιδιωτικό τυροκομείο Πιτταρά  μεταποιεί αγελαδινό γάλα που παράγει ο ίδιος στην μονάδα 

του.  

Το ιδιωτικό τυροκομείο Μπαμπούνη  μεταποιεί το ιδιοπαραγώμενο αιγοπρόβειο γάλα  και 

παράγει το αρσενικό τυρί (κεφαλοτύρι) και ξινή και γλυκιά μυζήθρα. 

 

  
 ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ ΝΑΞΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ   ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ  

29.2.223 ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ 
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ κλπ 

 
30000 lt/ημέρα 

29.2.1036 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ κλπ 10000 lt/ημέρα 

29.2269 Ν. ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ κλπ 1800 lt/ημέρα 

29.2407 ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ Γ. 
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ( αρσενικό τυρί), 

ΞΥΝΟΜΥΖΗΘΡΑ κλπ 
400 lt/ημέρα 

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 
 

Γάλα σε τόνους που μεταποιήθηκε στα τυροκομεία της Νάξου  

  Αγελαδινό Πρόβειο Αίγειο  Σύνολο  

Έτος 2010 12.072,23 725,44 746,14 13.543,81 

Έτος 2011 11.757,49 555,87 623,35 12.936,71 

Έτος 2012  11.119,57 518,72 564,10 12.202,39 

 Πηγή: ΤΑΟ Νάξου 
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ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

 

Το κύριο προϊόν των τυροκομείων είναι η γραβιέρα Νάξου. Έχει αναγνωρισθεί ως προϊόν 

ΠΟΠ, Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης, λόγων των ιδιαίτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. 

Παρασκευάζεται από το ντόπιο αγελαδινό γάλα με μικρή πρόσμιξη ( έως 20% μέγιστο)  γάλακτος 

αιγοπροβάτων. 

 

Το κεφαλοτύρι (αρσενικό τυρί Νάξου) και οι μυζήθρες από γάλα αιγοπροβάτων, παράγονται 

κυρίως στις εκμεταλλεύσεις. Πρέπει να ενισχυθούν οι  μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις με 

την εφαρμογή της  Κοινοτικής Οδηγίας που επιτρέπει την τυροκόμιση από τους ίδιους τους  

κτηνοτρόφους χωρίς παστερίωση και τη δημιουργία μικρών παραδοσιακών τυροκομείων. 

 

Παραγωγή τυροκομείων Νάξου ( σε τόνους) 

  Γραβιέρα ΠΟΠ 
Κεφαλοτύρι 

(αρσενικό τυρί) 
Σύνολο 

Έτος 2010 1.019,24 56,28 1.075,52 

Έτος 2011 975,26 12,54 987,8 

Έτος 2012  936,52 35,59 972,11 

 Πηγή: ΤΑΟ Νάξου 
 

Σε μικρές ποσότητες παράγονται ακόμη : βούτυρο, παστεριωμένο αγελαδινό γάλα,  γιαούρτι 

αγελαδινό και πρόβειο, μυζήθρα, ξινοτύρι, λευκό τυρί κλπ. 

 

 
ΣΦΑΓΕΙΑ   
 
Λειτουργούν δυο σφαγεία ιδιοκτησίας του Δήμου Νάξου τα οποία ενοικιάζει σε ιδιώτες και 
ένα ιδιωτικό : 

   κωδικός δυνατότητα 

1 Δημοτικό σφαγείο Χώρας Νάξου S 140 3,6   ton / ημέρα 

2 Σφαγείο Δήμου Δρυμαλίας  S139 1,875 ton / ημέρα 

3 Ιδιωτικό χοιροσφαγείο Σέργη Μιχ  400 ζώα / έτος  

(πηγή: αγροτικό κτηνιατρείο Ναξου) 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 
 

 Παράγεται  περίπου 1.000 τόνοι κρέας τον χρόνο. Μεγάλο μέρος διοχετεύεται σε άλλες 

αγορές.  

Στα σφαγεία της Νάξου σφάχτηκαν: 

 έτος 2011 έτος 2012 

 
κεφαλές 

βάρος σε 
κιλά 

κεφαλές 
βάρος σε 

κιλά 

μόσχοι 1.497 374.250 1.640 410.000 

αγελάδες 320 64.000 310 62.000 

αμνοί 23.549 235.490 30.519 305.190 

ερίφια 15.839 158.390 19.867 198.670 

πρόβατα 1.319 26.380 2.284 45.680 

αίγες 988 19.760 885 17.700 

χοίροι  699 41.940 633 37.980 

σύνολο   920.210   1.077.220 

(πηγή: Αγροτικό κτηνιατρείο Νάξου) 
 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ – ΠΑΤΑΤΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 
 

Ο πατατόσπορος διακινείται συσκευασμένος με κατάλληλη σήμανση.  Λειτουργούν 

εποχιακά δύο συσκευαστήρια της  ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ και  ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΙΚΗ ΑΕ. 

Αναλόγως της ζήτησης συσκευάζεται και πατάτα φαγητού. 

Η κατασκευή   ψυκτικών  θαλάμων  για αποθήκευση  θα διευκολύνει την  διαχείριση της 

παραγωγής και την διοχέτευση της πατάτας με καλύτερους όρους στην αγορά. 

  

έτος Πατατόσπορος που πιστοποιήθηκε  
(σε τόνους) 

2000 5.941 

2001 4.700 

2002 4.721 

2003 3.664 

2004 3.817 

2005 3.855 

2006 4.990 

2007 4.304 

2008 2.693 

2009 3.297 

2010 2.954 

2011 1.566 

2012 729 

2013 1.119 

ΠΗΓΗ: ΚΕΠΠΥΕΛ ΝΑΞΟΥ 
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ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 

 

Η έκθλιψη του ελαιοκάρπου που συγκομίζεται γίνεται στα πέντε σύγχρονα ελαιουργεία του 

νησιού, τριφασικού - φυγοκεντρικού τύπου. Η συνολική δυναμικότητα των ελαιοτριβείων είναι 

πολύ μεγαλύτερη από την συγκομιζόμενη ποσότητα του ελαιοκάρπου. 

 Μέρος του ελαιοπυρήνα  περίπου 300 τόνοι τον χρόνο  χρησιμοποιείται για την θέρμανση δυο 

θερμοκηπίων συνολικής έκτασης 6 στρεμμάτων, και υπόλοιπος εξάγεται. 

 

    τύπος Δυναμικότητα σε 
tn/h 

1 ελαιοτριβείο Μονής Τριφασικό / 
φυγοκεντρικό 

2,5 

2 ελαιοτριβείο Φιλότιου  >> 1,8 

3 ελαιοτριβείο Χαλκείου >> 2,0 

4 ελαιοτριβείο 
Δαμαριώνα 

>> 2,2 

5 ελαιοτριβείο Μελάνων >> 2,5 

 (στοιχεία ΤΑΟ ΝΑΞΟΥ)          
  
   

Παραγωγή ελαιόλαδου ανά έτος  

Ελαιοκομική περίοδος  2006-7 2007-8 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Παραγωγή ελαιόλαδου               
(σε τόνους) 

372,17 279,16 550,84 222,54 465,54 368,91 323,43 

(στοιχεία ΤΑΟ ΝΑΞΟΥ) 
 
 
ΠΟΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΙΤΡΟΥ 
 

Παραδοσιακό ποτό της Νάξου είναι το ηδύποτο (λικέρ)  ''ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ'' που παράγεται 

από εκχύλισμα φύλλων Κιτριάς. Λειτουργούν η ΠΟΤΟΠΟΙΕΙΑ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑ  και η ΠΟΤΟΠΟΙΕΙΑ 

ΠΡΟΜΠΟΝΑ  

Εκτός από το αποστακτήριο διαθέτουν και  πρατήριο πώλησης και επισκέψιμο χώρο όπου 

εκτίθενται  αντικείμενα απόσταξης όλων των εποχών λειτουργίας. 

Παράγεται το ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ σε διάφορους τύπους και συσκευασίες το οποίο είναι από τα είδη 

που προτιμούν οι επισκέπτες να προμηθεύονται  ως τοπικό προϊόν.  

 

ΓΛΥΚΑ – ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ 

  Λειτουργούν 3  εργαστήρια που παράγουν γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες. 
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ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ – ΥΦΑΝΤΑ  

Αρκετές γυναίκες στα ορεινά χωριά ασχολούνται με την υφαντική για να  πωλούν τα 

υφαντά τους. 

 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ – ΡΑΚΙΤΖΟ  

Η οινοποίηση είναι  παραδοσιακού τύπου. Το κρασί που παράγεται πωλείται χύμα.  

Παράγεται  επίσης ρακή, με  χορήγηση αδειών απόσταξης λίγων ημερών. 

Λειτουργεί ένα οινοποιείο παραγωγής και εμφιάλωσης βιολογικού κρασιού στην περιοχή  Αγιά 

Κορωνίδας. 

 

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 

ΣΜΥΡΙΔΑ  

 Η σμύριδα ήταν το πρώτο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας. Το 1898 τα καθαρά έσοδα από 

την εμπορία της σμύριδας καθορίσθηκαν ως πρόσοδος υπέγγυος του δημόσιου χρέους. 

Εγγύηση δηλαδή για τους δανειστές της χώρας τα έσοδα από τις εξαγωγές σμυριγλιού, σύμφωνα 

με τους όρους του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου.   

Τώρα εξορύσσονται πολύ μικρές ποσότητες σμύριδας καθώς έχει αντικατασταθεί από το χημικά 

παραγόμενο προϊόν. 

Οι εξαγωγές την δεκαετία του 1920 κυμάνθηκαν μεταξύ των 10.000 και των 22.000 τόνων. 

Το 1983 οι εξαγωγές ήταν 3.000 τόνοι και κατά το 1987 1.100 τόνοι. Η τιμή της σήμερα είναι πια 

πολύ χαμηλή και η εκμετάλλευση των σμυριδωρυχείων ουσιαστικά έχει σταματήσει. Λίγοι 

άνθρωποι πουλούν μικρές ποσότητες. Στις περισσότερες περιπτώσεις το κάνουν για να 

διατηρούν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ. Τα αποθέματα σμύριδας που έχουν απομείνει είναι πολύ 

μεγάλα. Εκτιμώνται στους 1.000.000 τόνους. Οι πωλήσεις είναι σχεδόν μηδενικές.  

Το έτος 1925 κατασκευάστηκε ο «εναέριος», είδος τελεφερίκ για τη μεταφορά της σμύριδας στο 

λιμάνι της Μουτσούνας. Μεγάλο έργο βιομηχανικής υποδομής που έγινε με σκοπό τη μείωση 

του κόστους μεταφοράς του σμυριγλιού στα πλοία. 

 Η εξόρυξη της σμύριδας γίνεται  στην περιοχή Απειράνθου – Κορώνου. 

 

Το έτος 2000 εγκρίθηκε πρόγραμμα περιηγητικής αξιοποίησης των ορυχείων βασισμένο 

σε μελέτη του Ε.Μ.Π.  Στις Πεζούλες και στη Σαραντάρα γίνεται ξενάγηση στα ορυχεία. Στην 

περιοχή της Στραβολαγκάδας δημιουργείται υπαίθριο μουσείο. Στο Ληώνα 

ξανακατασκευάζονται τα γραφεία καθώς και τα δωμάτια στα οποία ντύνονταν οι 

σμυριδεργάτες. Στη Μουτσούνα συντηρούνται τα μηχανοστάσια και οι αποθήκες. Για λόγους 

επίδειξής του, ο εναέριος λειτουργεί και πάλι. 
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ΜΑΡΜΑΡΟ 

Στο νησί γίνεται εξόρυξη μαρμάρου που κυρίως εξάγεται. Τα λατομεία μαρμάρου βρίσκονται 

στην περιοχή του Κινίδαρου. 

Υπάρχουν ακόμη 2 λατομεία αδρανών υλικών και ένα λατομείο  σχιστολιθικών πλακών 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:  8 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΦΟΥΡΝΟΙ :  16  

 

 

Α.6.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ  

Ο τριτογενής τομέας είναι αναπτυγμένος σε όλο το νησί της Νάξου .Στο τομέα αυτό 

απασχολείται το 47,49% του ενεργού πληθυσμού του νησιού (ΕΛΣΤΑΤ 2001). Στην πλειοψηφία του 

στηρίζεται στον τουρισμό και παρεμφερείς προς αυτόν δραστηριότητες 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Επειδή η Νάξος  είναι το πιο γεωργικό νησί των Κυκλάδων η ανάπτυξη του τουρισμού 

ξεκίνησε πολύ αργότερα από τα άλλα τουριστικά νησιά (Πάρο, Μύκονο, Σαντορίνη) και γύρω 

στην δεκαετία του 1980. 

Η τουριστική ανάπτυξη δεν είναι ισόρροπη. Παρουσιάζει υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης στην 

Δ.Κ Νάξου(Χώρα) και στην παράλια ζώνη του δυτικού τμήματος του νησιού. 

Επίσης η συγκέντρωση των τουριστικών εγκαταστάσεων στο πεδινό τμήμα της και η επέκταση 

τους χωρίς χωροταξική μελέτη περιόρισε τον χώρο των αγροτικών εγκαταστάσεων. 

Οι κυρίως κλάδοι που στηρίζουν τον τουρισμό είναι ξενοδοχεία –εστιατόρια  και εμπόριο 

λιανικό-χονδρικό. 

 

Ξενοδοχεία –Εστιατόρια 

Το μεγαλύτερο μέρος των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων εστίασης βρίσκονται στο  

δυτικό πεδινό τμήμα του νησιού ,και λειτουργούν εποχιακά κατά τους μήνες από Απρίλιο έως 

και μέσα Οκτωβρίου. Λίγα είναι τα ξενοδοχεία που μένουν ανοικτά όλο το χρόνο και βρίσκονται 

στην Δ. Κοινότητα  Νάξου (Χώρα). 
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Στο νησί της Νάξου για το 2012 υπάρχουν οι εξής κλίνες:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5***** 4**** 3*** 
 
2** 

 
1* Σύνολο 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 7 17 77 26 129 

ΔΩΜΑΤΙΑ 59 213 827 1.463 336 2.898 

ΚΛΙΝΕΣ 118 444 1.605 2.816 667 5.650 
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2012 

 
 
Στο νησί επιπλέον υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια 3.890 κλινών , 8 Βίλες των 154 κλινών και 

3 κάμπινγκ.  

Πηγή: Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2013-2014-Δίκτυο αειφόρων νήσων 

Δάφνη-Νάξος . 

 

Συνολικά υπάρχουν 410 επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ξενοδοχείου, κάμπινγκ,  ενοικιαζομένων  

δωματίων. (Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας 2012) 

 

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

εστιατόρια. Στο νησί δραστηριοποιούνται 313 επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, ψησταριές, 

κέντρα διασκέδασης, πιτσαρίες, σνακ-μπάρ) σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου 

επιχειρήσεων της Ελ. Στατ.. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι 99 μικρές ξενοδοχειακές  μονάδες (τύπου studios) των 5-10 δωματίων 

και 3 εστιατόρια κατασκευάστηκαν στα πλαίσια της επιδότησης του αγροτοτουρισμού . 

Λόγω των αυστηρών προδιαγραφών  του προγράμματος αγροτοτουρισμού και της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης των απασχολούμενων  αγροτών στον τουρισμό μπορούμε να πούμε 

ότι το πρόγραμμα του αγροτοτουρισμού αναβάθμισε την ποιότητα των μονάδων τύπου 

ενοικιαζόμενων δωματίων και των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ –ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  

 

Οι συνήθεις εμπορικές δραστηριότητες αφορούν την λειτουργία μαγαζιών γενικού 

εμπορίου και ιδιαίτερα ειδών διατροφής και τουριστικών ειδών. 

Από το σύνολο των εμπορικών καταστημάτων το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται συγκεντρωμένο 

στη Δ.Κ . Νάξου, ενώ στα χωριά οι πλέον συνήθεις εμπορικές επιχειρήσεις είναι αυτές των 

μικρών μαγαζιών, γενικού εμπορίου. 
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Όσο αφορά την τοπική παραγωγή και το εξαγωγικό εμπόριο από το νησί αξίζει να αναφερθούν 

τα προϊόντα με τη σημαντικότερη συμβολή  που είναι : 

-η πατάτα (ως πατατόσπορος και ως πατάτα φαγητού). 

-τα κτηνοτροφικά προϊόντα (τυρί, κρέας , μέλι). 

-Τα λατομικά προϊόντα ( μάρμαρο, σμύριδα). 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Το αεροδρόμιο της Νάξου δέχεται μόνο πτήσεις εσωτερικού (μη νομοθετημένα σημεία 

εισόδου-εξόδου). Μπορεί να δεχτεί πτήσεις εξωτερικού (charter), ύστερα από ενημέρωση. 

Οι εθνικές αερομεταφορές γίνονται με βάση το Ελευθέριος Βενιζέλος από την Olympic Air. 

Η λειτουργικότητα του αεροδρομίου αποκαλύπτεται από τον αριθμό των επιβατών που 

χρησιμοποίησαν για τις μετακινήσεις τους το Αεροδρόμιο Νάξου από το 1994 έως το 2011, 

σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 

 

Σύνολο Επιβατών Εσωτερικού 386.988 

Σύνολο Επιβατών Εξωτερικού 74.080 

Γενικό Σύνολο Επιβατών 461.068 

 
Οι αφίξεις –αναχωρήσεις  για τα έτη 2011, 2012 στο αεροδρόμιο της Νάξου ήταν: 
 

ΕΤΟΣ 2011 2012 

 Αφίξεις Αναχωρήσεις Αφίξεις Αναχωρήσεις 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 383 513 406 568 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 368 510 500 552 

ΜΑΡΤΙΟΣ  568 662 609 774 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1.085 1.025 756 910 

ΜΑΙΟΣ 1.266 1.364 1.063 1.116 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1.570 1.532 1.430 1.498 

ΙΟΥΛΙΟΣ  1.829 1.822 1.549 1.574 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.695 1.686 1.581 1.652 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.503 1.654 1.311 1.576 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1.109 1.497 664 1.231 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 446 671 287 615 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 448 574 281 508 

Σύνολο/έτος 

12.273 13.510 10.437 12.484 

Πηγή :Ιστοσελίδα ΥΠΑ/Στατιστικά στοιχεία 
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Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διαθέτει λιμάνι που συνδέεται  καθημερινά με τον 

Πειραιά και τη Ραφήνα ακτοπλοϊκώς και είναι σε θέση να εξυπηρετήσει  μεγάλα επιβατηγά 

πλοία. Οι εβδομαδιαίες αφίξεις από το λιμάνι του Πειραιά για το έτος 2011 ήταν 35 και από το 

λιμάνι της Ραφήνας 9 .  

Παράλληλα, με τακτικά δρομολόγια η Νάξος συνδέεται και με άλλα νησιά των Κυκλάδων Από το 

λιμάνι της Σύρου  ήταν 4 εβδομαδιαίες αφίξεις.. Πρέπει να σημειωθεί ότι από τη Νάξο αναχωρεί 

καθημερινά και το πλοίο Σκοπελίτης που την συνδέει με τις Μικρές Κυκλάδες (Ηρακλειά, 

Σχοινούσα , Κουφονήσι, Δονούσα) και την Αμοργό. 

 

. 

ΕΤΟΣ 2011 2012 

ΛΙΜΕΝΑΣ Νάξου ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 9.844 8.941 7.526 7.211 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 8.175 7.312 7.573 6.448 

ΜΑΡΤΙΟΣ  10.888 9.805 9.004 7.976 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 22.333 18.877 17.900 15.544 

ΜΑΙΟΣ 24.250 21.877 21.507 18.562 

ΙΟΥΝΙΟΣ 42.471 36.027 37.295 30.590 

ΙΟΥΛΙΟΣ  91.617 74.534 77.585 62.013 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 91.435 101.930 85.882 94.605 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 40.157 49.626 33.326 42.879 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 13.797 16.944 14.517 16.223 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 9.630 9.600 8.530 8.443 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 9.110 9.312 8.176 8.600 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ 
ΛΙΜΕΝΟΣ 373.707 364.785 328.821 319.094 

Πηγή :Λιμεναρχείο Νάξου 

 
Στον πίνακα βλέπουμε την αυξημένη κίνηση κατά τους μήνες Μάιο –Σεπτέμβριο. 
Η θαλάσσια σύνδεση του νησιού με τον Πειραιά, την Ηπειρωτική Ελλάδα και τα υπόλοιπα νησιά 
δεν θεωρείται ικανοποιητική. 
Βοηθητικές και συναφείς με τις μεταφορές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό 
είναι αυτές των ταξιδιωτικών πρακτορείων, ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων 
σπόρ  κλπ. 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Οι λειτουργούσες υπηρεσίες Νάξου κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 
-Υπηρεσίες της Π. Ν. Αιγαίου. Υπάρχουν Τμήματα Διοικητικού ,Αγροτικής Οικονομίας, 
Ανάπτυξης, Αλιείας, Κτηνιατρικής, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τεχνικών  Έργων και γραφείο 
Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας. 
-Υπηρεσίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.  
-Υπηρεσίες Υπουργείων. Το ΚΕΠΠΥΕΛ Νάξου, Δασονομείο (ΥΠΑΑΤ), Γραφείο Εργασίας, ΔΟΥ. 
-Δημόσιες Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ).  
-Τράπεζες. 
- Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο. 
Επίσης, υπάρχουν υπηρεσίες ΟΑΕΕ και ΙΚΑ . 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

Εκπαίδευση 

Στη Νάξο λειτουργούν 24 νηπιαγωγεία, 18  δημοτικά σχολεία, 5 γυμνάσια, 2 λύκεια, 1 

ΕΠΑΛ και 1 ΕΠΑΣ. 

Επίσης λειτουργεί και μονάδα εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν λειτουργεί κάποιο τμήμα. 

 

Υγεία –Πρόνοια 

Η κάλυψη της περίθαλψης των κατοίκων του νησιού και η επίλυση του προβλήματος 

πρόσβασης σε οργανωμένα νοσοκομεία είναι δυο από τα σημαντικότερα προβλήματα που 

πλήττουν το νησί. 

Υπάρχει το Γενικό Νοσοκομείο Νάξου-Κέντρο Υγείας Νάξου στο οποίο υπάγονται το ΚΥ Αμοργού 

, 11 Περιφερειακά Ιατρεία και 4 Πολυδύναμα Ιατρεία  και των Μικρών Κυκλάδων και της 

Αμοργού και καλύπτουν τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και των γύρω νησιών. 
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 

 

1. Πληθυσμιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια και αύξηση οικονομικά ενεργών ατόμων 

ιδιαίτερα νέων σε ηλικία που μπορούν να απασχοληθούν και στον πρωτογενή τομέα. 

2. Η ανάπτυξη του τουρισμού αυξάνει την αγοραστική δύναμη του νησιού με αποτέλεσμα τα 

προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής να διατίθενται στην τοπική αγορά και να μην επαρκούν, 

γεγονός που δίνει περιθώρια απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και περαιτέρω 

παραγωγή αγροτικών προϊόντων σε οποιαδήποτε μορφή (νωπά, μεταποιημένα). 

3. Επαρκές οδικό δίκτυο και καλή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία με τον Πειραιά και κατά τους 

χειμερινούς μήνες. 

4. Η ύπαρξη υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγωγή και τον τουρισμό. 

5. Η ύπαρξη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. 

6. Η ύπαρξη της ελαιοκαλλιέργειας, αμπελοκαλλιέργειας, των εσπεριδοειδών. 

7. Η εμπειρία των παραγωγών στην παραγωγή πατατόσπορου, πατάτας φαγητού (προϊόν 

ΠΓΕ). 

8. Η ποιότητα των προϊόντων που παράγονται  (κηπευτικά) είναι εξαιρετική. 

9.  Υπάρχει υδατικό δυναμικό στο νησί και υποδομές που μπορούν να στηρίξουν και να 

επεκτείνουν την γεωργική παραγωγή. 

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

11. Ύπαρξη ελαιοτριβείων. 

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

εξαιρετικής ποιότητας θυμαρίσιου μελιού. 

13. Η ύπαρξη  ανεπτυγμένης κτηνοτροφίας. 

14. Παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας αιγοπρόβειου κρέατος και τυριών λόγω της εκτατικής 

εκτροφής και της ποικιλίας της αυτοφυούς βλάστησης. 

15. Η ύπαρξη τυροκομείων, σφαγείων. 

16. Η καλή κατάσταση βιοποικιλότητας. 

17. Η ύπαρξη των αυτοφυών αρωματικών της οικογένειας Labiate. 

18.  Ευνοϊκές κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 

19. Η αναγνωσιμότητα  των Ναξιακών προϊόντων από το καταναλωτικό κοινό. 
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ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  
 
1. Ανταγωνισμός για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού από τον τουρισμό. 

2. Η έλλειψη μεγάλου εμπορικού λιμανιού. 

3. Έλλειψη απευθείας ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ηπειρωτική Ελλάδα. 

4. Αυξημένο κόστος παραγωγής –μεταφοράς αγροτικών προϊόντων λόγω νησιωτικότητας. 

5. Ο ανταγωνισμός από φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα. 

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

τομέα. 

7. Ο μικρός βαθμός μεταποίησης –τυποποίησης στα περισσότερα αγροτικά προϊόντα είτε λόγω 

διάθεσής τους στην τοπική αγορά είτε λόγω έλλειψης υποδομών. 

8. Έλλειψη σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων 

9. Υπέρβαση ορίου της βοσκοϊκανότητας των βοσκοτόπων του νησιού- έλλειψη μελετών 

διαχείρισης  των βοσκοτόπων. 

10. Εποχικότητα της αλιευτικής δραστηριότητας και της ζήτησης αλιευτικών προϊόντων. 

11. Η έλλειψη οικολογικής συνείδησης.  

12. Η πίεση του τουρισμού στις γεωργικές χρήσεις και εκμεταλλεύσεις. 

13. Η στενότητα και ο πολυτεμαχισμός του κλήρου. 

14. Προβλήματα στις αγροτικές υποδομές, 

15. Η άναρχη ανάπτυξη των οικισμών χωρίς σχεδιασμό σε βάρος της γεωργικής γης. 

16. Η εποχικότητα της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων, 

17. Ο προσανατολισμός των εκμεταλλεύσεων που  καθόρισε η χορήγηση των επιδοτήσεων .  
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 

1. Οι φυσικές ομορφιές του νησιού, η πλούσια χλωρίδα και πανίδα, οι πανέμορφες παραλίες 

καθώς και τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής αποτελούν ιδιαιτερότητα του νησιού και 

ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών.  

2. Το αγροτικό τοπίο με τις αναβαθμίδες -πεζούλες -τράφους και τους μύλους. 

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

παραγωγής. 

4. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας μικρών μονάδων 

επεξεργασίας –τυποποίησης γεωργικών προϊόντων  προσαρμοσμένων στις μικρές 

εκμεταλλεύσεις. 

5. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει την δυνατότητα κατασκευής παραδοσιακών τυροκομείων 

για την παραγωγή του αρσενικού Νάξου χωρίς παστερίωση υπό προϋποθέσεις.  

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 τουρισμού.  

 

 
 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

1. Στροφή σε καλλιέργειες με μεγάλες αρδευτικές απαιτήσεις. 

2. Υποβάθμιση του εδάφους από την υπερκαλλιέργεια. 

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

4. Περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος από το υφιστάμενο σύστημα βόσκησης με 

αρνητικές επιπτώσεις στη μελισσοκομία και την κτηνοτροφία. 
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Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 
Η ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια στην Νάξο, έχει μετατοπίσει το κέντρο βάρους 

της οικονομίας σε δραστηριότητες συναφείς με τον τουρισμό σε βάρος του  πρωτογενή τομέα. 

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 και προώθηση των ποιοτικών προϊόντων και τη διασύνδεση του με τον 

τουρισμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στοχεύοντας στις παρακάτω δράσεις: 

  

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

1. Χωροταξικός σχεδιασμός του νησιού. 

2. Πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτων που διαθέτει το νησί με στόχο την 

εκμηδένιση πιθανών απωλειών. Το νερό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του 

πρωτογενή τομέα και η Νάξος έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της ύπαρξης νερού στους 

υδροφόρους ορίζοντες της. 

3. Δημιουργία ΤΟΕΒ που θα αναλάβει τη διαχείριση και τη συντήρηση των λιμνοδεξαμενων. 

4. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των υπογείων υδάτων το οποίο δεν θα 

περιορίζεται μόνο στις μετρήσεις παροχής, σκληρότητας και μικροβιακού φορτίου ,αλλά 

και σε μετρήσεις νιτρικών αλάτων και φυτοπροστατευτικών. 

5. Μελέτη αξιοποίησης του νερού του ΒΙΟΚΑ στην γεωργία. 

6. Συντήρηση –αποκατάσταση των παλιών αρδευτικών καναλιών  στις περιοχές που 

υπάρχει τρεχούμενο νερό . 

7. Προγράμματα αξιοποίησης – διαχείρισης των δημοτικών τουλάχιστον βοσκοτόπων. 

8. Προγράμματα για την ανακατασκευή-διατήρηση των αναβαθμίδων.  

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

εφαρμογή υποχρεωτικού προγράμματος εκτατικοποίησης.  

10. Διερεύνηση  δυνατότητας παραγωγής σπόρου κριθαριού.  

11. Προώθηση –προβολή των χαρακτηριστικών προϊόντων του νησιού. 

12. Μελέτη για φύτευση ροδιάς-πρώιμου βερύκοκκου στα αγροτεμάχια που έχει 

αποκλειστεί η παραγωγή πατατόσπορου λόγω νηματωδών.  

13. Να ενεργοποιηθούν τα προγράμματα αγροτικού εξηλεκτρισμού και αγροτικής 

οδοποιίας, γιατί δεν νοείται αγροτικά ανάπτυξη χωρίς αγροτικό δίκτυο και ηλεκτρικό 

ρεύμα. 
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14. Ενίσχυση των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων εκτροφής αιγοπροβάτων με την 

εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας που επιτρέπει την τυροκόμηση από τους ίδιους τους 

κτηνοτρόφους χωρίς παστερίωση ,υπό προϋποθέσεις και με αδειοδότηση 

εγκαταστάσεων και την δημιουργία μικρών παραδοσιακών τυροκομείων για να μπορούν 

να πωλούν τα προϊόντα τους στην τοπική αγορά και όχι μόνο. 

15.  Εξασφάλιση αδειών λειτουργίας από όλες τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 

16. Συνέχιση προγραμμάτων πριμοδότησης νεοεισερχομένων αγροτών. 

17. Προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτισμικών πόρων μέσω της ενίσχυσης των 

αγροτουριστικών δράσεων .Ανάπτυξη του αγροτουρισμού στα παραδοσιακά χωριά της 

Νάξου σε σχέση με τις παραδοσιακές ασχολίες και της τοπικής κουζίνας. 

18. Προώθηση του περιπατητικού τουρισμού –πιστοποίηση περιπατητικών διαδρομών. 

19. Εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Κάλαντος. 

20. Νέα έργα αλιευτικής υποδομής στη θέση Βόλακας για εξυπηρέτηση των Κουφονησίων. 

21. Ίδρυση Ιχθυόσκαλας. 

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
   

1. Αξιοποίηση των υπαρχόντων  οπορωφόρων δέντρων που καρποφορούν το καλοκαίρι 

όπως ροδάκινα, βερίκοκα, σύκα, φραγκόσυκα, σταφύλια επιτραπέζια. Χρήση τους και 

στην παραγωγή μαρμελάδων και γλυκών κουταλιών. 

2. Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών για την ποιοτική βελτίωση των 

παραγόμενων προϊόντων τους, την διαχρονική κλιμάκωση της παραγωγής. Επέκταση της 

χρήσης υπερόψιμων ποικιλιών πορτοκαλιών, μανταρινιών  για την κάλυψη της θερινής 

ζήτησης. 

3. Δημιουργία μικρών οινοποιείων  με εμφιάλωση για την ντόπια παραγωγή κρασιού και 

ρακής και προώθηση στην ντόπια αγορά. 

4. Προώθηση των επιτραπέζιων ποικιλιών αμπελιού για νωπή κατανάλωση κατά την 

τουριστική  περίοδο. 

5. Αναδιάρθρωση παλαιών και γηρασμένων ελαιώνων 

6. Εκσυγχρονισμός της ελαιοκαλλιέργειας με στόχο την καλή ποιότητα του ελαιολάδου. 

7. Ίδρυση  μονάδας τυποποιητηρίου  ελαιολάδου 
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8. Διατήρηση και διάδοση γηγενών ποικιλιών οσπρίων, κηπευτικών.  

9. Κατασκευή μεγάλων αποθηκευτικών χώρων-ψυγείων καταλλήλων για την αποθήκευση 

της πατάτας μέχρι την προώθησή της στην αγορά στο κατάλληλο χρόνο ( στον κατάλληλο 

χρόνο )   ή και για χρήση στην φυσική  προβλάστηση του  πατατόσπορου. 

10. Επέκταση της  καλλιέργειας  κηπευτικών που θα διατεθούν στην τοπική αγορά. Υπάρχει 

διαθέσιμη αρδευόμενη γεωργική γη για αξιοποίηση και η αυξημένη ζήτηση που 

προκαλεί ο τουρισμός απαιτεί την παραγωγή προϊόντων εντός της τουριστικής περιόδου.  

11. Αύξηση της καλλιέργειας των κτηνοτροφικών φυτών στις διαθέσιμες εκτάσεις για 

αντικατάσταση των εισαγόμενων ζωοτροφών που αυξάνουν το κόστος παραγωγής της 

κτηνοτροφίας. 

12. Καλλιέργεια αρωματικών φυτών και η διασύνδεση τους με τον φυσιολατρικό τουρισμό. 

Η παρουσία αρωματικών φυτών σε όλο το νησί δηλώνει την πλήρη προσαρμογή των 

φυτών αυτών στις γεωκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Η καλλιέργεια των αρωματικών 

φυτών θα έχει θετικές επιπτώσεις και στη μελισσοκομία.  

13. Βελτίωση της μελισσοκομικής χλωρίδας με φυτά που θα δώσουν ανθοφορία εκτός της 

εποχής του θυμαριού είτε από τους ίδιους τους μελισσοκόμους είτε σε κάθε προσπάθεια 

δενδροφύτευσης στο νησί. 

14. Πιστοποίηση ( ως εγγυημένο παραδοσιακό  ιδιότυπο  γεωργικό προϊόν καν 506/2009 ΕΕ) 

και τυποποίηση μελιού από ομάδες παραγωγών για την αντιμετώπιση του κόστους 

επένδυσης.  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1. Προτείνεται η ενημέρωση και η εκπαίδευση των παραγωγών σε θέματα ασφάλειας, 

υγιεινής και προώθησης αγροτικών προϊόντων, σε θέματα νέων τεχνολογιών και σε θέματα 

εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν στον πρωτογενή τομέα (φυτική και ζωική 

παραγωγή, βιολογικές καλλιέργειες, αλιεία), έτσι ώστε να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της 

επιχείρησης τους και να έχουν το μικρότερο δυνατό κόστος παραγωγής. 

 

2. Για την επίτευξη των παραπάνω προτάσεων θα πρέπει να καταρτίζονται προγράμματα 

και να ενισχύονται δράσεις για εγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας σε νέες επιχειρήσεις, ιδιώτες και  δημόσιες υπηρεσίες με σκοπό την 

τηλεκπαίδευση, την προώθηση των προϊόντων τους , την ενημέρωση,  την κωδικοποίηση των 

εντύπων των υπηρεσιών και τη δημιουργία ενημερωτικών ιστοσελίδων. 
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Δ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ 

Για τη σύνταξη του παρόντος εκτός από επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες του νησιού, 
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία, κείμενα και πίνακες από: 

1. Δήμο  Νάξου- Ιστοσελίδα Δήμου Νάξου 
2. ΕΛ. ΣΤΑΤ. (ΕΣΥΕ) 
3. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία –Μετεωρολογικός Σταθμός Νάξου 
4. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
5. Συνοπτική παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –Τεύχος 

Χ (Αναθεωρημένο) Ιούνιος 2012 
6. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Στρατηγικός Σχεδιασμός –  

Αναθεωρημένο Τεύχος VI –Ιούνιος 2012 
7. Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020 Δήμου Νάξου  
8. Ερευνητικό έργο: ‘Έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη στη νήσο Νάξου- Πρόγραμμα Δάφνη- 

Ιούνιος 2007 
9. Αμπελουργικό και Ελαιοκομικό Μητρώο 2012 (ΥΠ.Α.Α.Τ.) 
10. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2012 (Στοιχεία δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης) 
11. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων 
12. Τμήμα Αλιείας Κυκλάδων 
13. Μελέτη για την παραγωγή προϊόντων ειδικών προδιαγραφών στο Νότιο Αιγαίο για την 

κάλυψη της ζήτησης κατά την Τουριστική περίοδο, για μια ολοκληρωμένη Αγροτική 
Ανάπτυξη (Φάση Α΄-Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης- Μάιος 2006) 

14. Μελέτη για την παραγωγή προϊόντων ειδικών προδιαγραφών στο Νότιο Αιγαίο για την 
κάλυψη της ζήτησης κατά την Τουριστική περίοδο, για μια ολοκληρωμένη Αγροτική 
Ανάπτυξη (Φάση Β΄-Πρόταση αναδιάρθρωσης καλλιεργειών για την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, Σεπτέμβριος 2006) 

15. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Το καλάθι του Νοτίου Αιγαίου»,2012 
16. ΚΕΠΠΥΕΛ Νάξου 
17. ΤΑΟ Νάξου 
18. ΔΕΗ Νάξου 
19. Αγροτικό Κτηνιατρείο Νάξου 
20. Λιμεναρχείο Νάξου 
21. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 
22. Επιμελητήριο Κυκλάδων 
23. ΕΑΣ Νάξου 

 
 


