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1. Γεωγραφικά – Διοικητικά στοιχεία 
 

Η Νίσυρος  βρίσκεται στο κέντρο του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος μεταξύ 
της νήσου Κω και Τήλου. Είναι το δέκατο σε έκταση νησί της Δωδεκανήσου 
καλύπτοντας 41,2 τ.χλμ.. Περιτριγυρίζεται από 5 νησίδες, η μεγαλύτερη από τις 
οποίες είναι το Γυαλί, ενώ ακολουθούν η Πυργούσα (ή Περγούσα), η Παχιά, η 
Στρογγυλή και η Κανδελέουσα (ή Φανάρι).1Απέχει 11 ναυτικά μίλια από την Κω και 
58 μίλια από την Ρόδο, ενώ η απόσταση της από το λιμάνι του Πειραιά είναι 302 
ναυτικά μίλια. Το σχήμα της Νισύρου μοιάζει με αυτό ενός κόλουρου κώνου, με 
διάμετρο βάσης 8 χιλιόμετρα. Στο κέντρο του νησιού δεσπόζει μια ευδιάκριτη 
κυκλική εκρηξιγενής χοάνη, η καλδέρα της Νισύρου: η διάμετρος είναι περίπου 4 
χιλιόμετρα, το χείλος της κυμαίνεται σε υψόμετρο μεταξύ 250 και 600 μέτρων, ενώ ο 
πυθμένας της βρίσκεται στα 100 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Το 
Δυτικό-Βορειοδυτικό τμήμα αυτής της χοάνης καταλαμβάνουν οι λόφοι του 
Μποριάτικου, Βιστερνιών, Νίφιου, Προφήτη Ηλία και Τραπεζίνας2. 
 

Η μορφολογία της Νισύρου σχετίζεται άμεσα με την ηφαιστειακή προέλευση 
του νησιού με κυρίαρχο μορφολογικό στοιχείο το ορεινό ανάγλυφο, οι μεγάλες 
κλίσεις των πρανών, και οι απόκρημνες ακτές. 

Η πεδινή κεντρική περιοχή της Νισύρου λέγεται Λακκί και περικλείεται 
δακτυλιοειδώς  από κορυφογραμμή, τα υψηλότερα σημεία της οποίας βρίσκονται 
αντιδιαμετρικά στα δυτικά και ανατολικά. Στα δυτικά υπάρχει η κορυφή Προφήτης 
Ηλίας με υψόμετρο 698 μ. ενώ στα ανατολικά βρίσκεται η κορυφή Αγ. Ιωάννη με 
υψόμετρο 589μ. Στο δυτικό ήμισυ του νησιού το ανάγλυφο είναι περισσότερο 
σύνθετο σχηματίζοντας αρκετά διακριτά υβώματα με πιο σημαντικό την κορυφή 
Καραβιώτη με υψόμετρο 539 μ.3. 

Εκτός από την κεντρική περιοχή του Λακκιού μικρές πεδινές εκτάσεις 
σχηματίζονται στη βόρεια και βορειοανατολική ζώνη.  Με σημαντικότερη αυτή που 
σχηματίζεται στο βόρειο τμήμα μήκους περίπου 5 χιλιομέτρων και μέσου πλάτους 
100 περίπου μέτρων. Ενώ μια δεύτερη πεδινή ζώνη, αρκετά μικρότερη βρίσκεται στις 
βορειανατολικές ακτές του νησιού4. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διαμορφωμένης γεωμορφολογίας του νησιού 
είναι ο μεγάλος αριθμός αναβαθμίδων (ο μεγαλύτερος στα Δωδεκάνησα) σε όλο το 
μήκος του νησιού οι οποίες σύμφωνα με μελέτη  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
καλύπτουν έκταση που ξεπερνά το 58% της επιφάνειάς του νησιού, καλύπτοντας 
όλες τις διαθέσιμες κλίσεις και εκθέσεις5. Σήμερα η πλειονότητα αυτών είναι 
εγκαταλειμμένες, που όμως μαρτυρούν μια εντατική γεωργική δραστηριότητα κατά 
το παρελθόν.  

                                                 
1 ΙΓΜΕ  
2ΙΓΜΕ  
3Γραφείο Δοξιάδη 1993. Χωροταξική μελέτη Κω-Νισύρου-Γυαλιού-Σύμης – Καλύμνου-Αστυπάλαιας 
4Γραφείο Δοξιάδη 1993. Χωροταξική μελέτη Κω-Νισύρου-Γυαλιού-Σύμης – Καλύμνου-Αστυπάλαιας  
5Πετανίδου Θ., Η. Dahm, Ν. Σουλακέλλης, 2001: Ο ρόλος των αναβαθµίδων στο παρελθόν και η 

σηµασία τους για το µέλλον των νησιών σε σχέση µε την οικονοµία, την οικολογία και τον πολιτισµό. 

Τελική Τεχνική Έκθεση προς το Υπουργείο Αιγαίου, τόµοι 2, σσ. 249 + CD-Rom χαρτών. 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. 
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Η μορφολογία των ακτών του νησιού εξαρτάται άμεσα από το είδος των 

πετρωμάτων που τις αποτελούν. Σχεδόν όλες οι δυτικές και νοτιοανατολικές ακτές 
είναι πολύ απότομες, καθώς οι συμπαγείς λάβες ακουμπούν στη θάλασσα. Οι 
βόρειες και ανατολικές ακτές είναι ομαλές με αρκετούς ορμίσκους με αμμουδιά. Στις 
νότιες ακτές εναλλάσσονται μικροί όρμοι (Αυλάκι, Αγία Ειρήνη, Λευκός) με απότομες 
ακτές.6.  
 

 Η Νίσυρος διοικητικά ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κω και αποτελεί τον 
Δήμο Νισύρου. Στο νησί υπάρχουν τρεις οικισμοί, το Μαντράκι, ο Εμπορειός και τα 
Νικειά ενώ ο συνοικισμός του Αυλακιού έχει εγκαταλειφθεί τελείως. Στη νησίδα 
Γυαλί καταγράφονται 15 εργαζόμενοι (Απογραφή 2001) στα ορυχεία κίσσηρης, που 
διαμένουν μόνιμα εκεί..7 

 
Η αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τους δύο 

μετεωρολογικούς σταθμούς που εγκατέστησε η ΔΕΗ για την περίοδο Μάρτιος 1991 
– Φεβρουάριος 1992 αποκαλύπτει ότι: 
Η Νίσυρος κυριαρχείται από ΒΒΑ ενδιάμεσους έως δυνατούς ανέμους (~ 18 
μίλια/ώρα ή 4,5 μποφόρ),βόρειους και ΝΝΔ ενδιάμεσους ανέμους (~ 15.6 μίλια/ώρα 
ή 4,1 μποφόρ και 12.1 μιλίων/ώρα ή 3,4 μποφόρ αντιστοίχως) και σπάνιους ανέμους 
διεύθυνσης Α-Δ.8 

Τα αναλυτικά μετεωρολογικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα 1, 
είναι από το Μετεωρολογικό σταθμό της Κω. Από τον πίνακα προκύπτει ότι : 
 
1) Ως προς την θερμοκρασία η μικρότερη μέση ελάχιστη εμφανίζεται το μήνα 
Φεβρουάριο (8,32oC) με μέση απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία τους 2,75oC ενώ η 
μεγαλύτερη μέση μέγιστη θερμοκρασία εμφανίζεται το μήνα Ιούλιο (30,67oC) με  
μέση απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία τους 35,75oC. 
 
2) Ως προς τα κατακρημνίσματα θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μέσο ύψος βροχής 
είναι 559,54 χιλιοστά. με τον μήνα Δεκέμβριο να εμφανίζεται με το μεγαλύτερο μέσο 
μηνιαίο ύψος βροχής τα 121,96 χιλιοστά.. Ο Ιανουάριος  είναι ο μήνας με το 
υψηλότερο μέγιστο ημερήσιας βροχής (134,90 χ.) ενώ παράλληλα παρουσιάζει τις 
περισσότερες ημέρες βροχής (11,32) και τις περισσότερες ημέρες με καταιγίδα (3,77). 
 
3) Ως προς τους ανέμους  οι επικρατούντες άνεμοι είναι Βόρειοι με μέσο ετήσιο 
αριθμό ημερών που εμφανίζουν ένταση άνω των 8 μποφόρ τις 17,96, από αυτές οι 
περισσότερες εμφανίζονται από το Δεκέμβριο έως το Μάρτιο (11,85 ημέρες). 

                                                 
6ΙΓΜΕ 
7ΙΓΜΕ 
8ΔΗΜΗΤΡΙΟ Π. ΖΟΥΖΙΑ 2011,  «Αειφόρος Ανάπτυξη του ηφαιστείου της Νισύρου και νέα 

ηφαιστειολογικά χαρακτηριστικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής και με την συμβολή της 

Τηλεπισκόπησης» 
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Πίνακας 1 Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Κω (Θερμοκρασία, Υετός, Ανέμοι) 

 
Πηγή : ΕΜΥ (Δεδομένα 1981-2013) 
 
 
 
 

ΜΗΝΕΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ˚C 

Μέση 
σχετική 
υγρασία 

 % 

Μέση 
νέφωση   
όγδοα 

ΥΕΤΟΣ 

Επικρατ. 
διεύθυνση 
Ανέμου 

Μέση 
ένταση 
ανέμου 

σε 
κόμβους 

Μέση 
Μέση 

Μέγιστη 
Μέση 

Ελάχιστη 
Απολύτως 
Μέγιστη 

Απολύτως 
Ελάχιστη 

Μέση  
απολύτως 
Μέγιστη 

Μέση 
απολύτως 
Ελάχιστη 

Μέσο  
ύψος 
χλσμ. 

Μέγιστο 
24ωρου 
σε χλσμ. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 11,06 13,60 8,91 19,00 -0,80 17,43 3,68 71,30 3,84 102,09 134,90 N 9,63 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10,72 13,48 8,32 20,40 -2,00 17,62 2,75 70,77 3,76 87,00 105,60 N 10,56 

ΜΑΡΤΙΟΣ 12,32 15,27 9,72 23,40 0,00 19,59 4,75 71,53 3,45 72,85 97,20 N 9,44 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 15,61 18,87 12,51 29,00 3,80 24,48 8,67 70,12 3,21 32,62 46,20 N 8,80 

ΜΑΙΟΣ 19,71 23,53 16,05 35,60 9,00 29,28 12,10 66,33 2,21 12,32 21,60 N 8,61 

ΙΟΥΝΙΟΣ 24,03 28,23 19,88 36,20 12,40 33,33 16,22 59,80 0,73 2,76 16,40 N 9,69 

ΙΟΥΛΙΟΣ 26,14 30,67 22,04 39,40 17,40 35,75 19,35 58,04 0,21 0,10 2,20 N 11,30 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 25,78 30,31 22,20 39,00 12,80 34,90 19,40 62,56 0,24 1,13 26,00 N 10,65 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23,33 27,37 20,06 36,40 15,40 31,75 17,30 64,17 0,71 5,94 30,50 N 9,44 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 19,75 23,31 16,95 36,20 8,20 28,57 12,77 68,26 1,89 32,39 88,40 N 8,55 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 15,38 18,23 13,05 29,20 4,00 23,20 8,09 71,63 3,33 88,37 70,40 N 9,03 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12,42 14,88 10,35 20,20 1,20 18,87 4,80 74,04 4,11 121,96 95,30 N 9,66 

ΕΤΟΣ 18,02 21,48 15,00 39,40 -2,00 26,23 10,82 67,38 2,31 559,54 134,90 N 9,61 
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Πίνακας 2 Μετεωρολογικά Δεδομένα Σταθμού Κω (Αριθμός ημερών με εμφάνιση) 
 

ΜΗΝΕΣ 
Νέφωση 

από 
0 - 1.5/8 

Νέφωση 
από 

1.6/8 - 
6.4/8 

Νέφωση 
από 

6.5/8 - 
8/8 

 

Ελάχιστη 
θερμοκρασία 

<=  0.0  ˚C 

Μέγιστη 
θερμοκρασία 

<=  0.0  ˚C 

Μέγισ. 
Ταχύτητα 
ανέμου  

>=  από 6 
Μποφόρ 

Μέγισ. 
Ταχύτητα 
ανέμου 

>= από 8 
Μποφόρ 

Όμβρος Βροχή Χιόνι Καταιγίδα Χαλάζι Ψεκάδες Ομίχλη Δρόσος Πάχνη 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6,23 20,50 4,27 0,00 11,32 0,23 3,77 0,14 0,05 0,00 0,05 0,00 0,09 0,00 12,52 2,71 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
Σ 

6,13 18,48 3,61 0,00 10,13 0,26 3,70 0,13 0,04 0,00 0,22 0,00 0,30 0,00 13,36 4,64 

ΜΑΡΤΙΟΣ 8,50 19,32 3,18 0,05 7,62 0,10 3,43 0,00 0,00 0,24 0,23 0,00 0,05 0,00 11,30 2,35 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 8,00 19,74 2,26 0,05 6,23 0,00 2,32 0,00 0,09 0,50 0,32 0,00 0,00 0,00 9,23 1,55 

ΜΑΙΟΣ 14,48 15,43 1,10 0,00 2,81 0,00 1,10 0,00 0,05 1,57 0,29 0,05 0,00 0,00 7,38 0,33 

ΙΟΥΝΙΟΣ 25,00 4,96 0,04 0,00 0,82 0,09 0,50 0,00 0,00 1,14 0,43 0,00 0,00 0,00 9,91 0,45 

ΙΟΥΛΙΟΣ 29,70 1,26 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,96 0,13 0,00 0,00 0,00 14,17 0,57 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 29,74 1,26 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,83 0,52 0,00 0,00 0,00 11,78 0,22 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24,83 5,04 0,13 0,00 1,00 0,04 0,48 0,00 0,00 1,43 0,79 0,00 0,00 0,00 8,41 0,41 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 16,38 14,00 0,63 0,08 3,29 0,00 1,83 0,00 0,00 0,54 0,33 0,00 0,00 0,00 8,18 0,82 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 8,58 18,71 2,71 0,04 9,63 0,00 4,04 0,00 0,08 0,08 0,58 0,00 0,00 0,00 10,45 1,73 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 4,88 21,71 4,29 0,17 12,70 0,04 4,57 0,22 0,13 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 12,57 2,19 

ΕΤΟΣ 182,44 160,40 22,26 0,39 65,62 0,76 25,82 0,48 0,44 7,29 4,15 0,05 0,44 0,00 129,28 17,96 

 
Πηγή : ΕΜΥ (Δεδομένα 1981-2013) 
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2. Φυσικό περιβάλλον 

Η χλωρίδα και η πανίδα της Νισύρου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον εξαιτίας της 
ηφαιστειακής της προέλευσης και της γεωγραφικής της θέσης. Η καταγεγραμμένη παρουσία 
451 ειδών χλωρίδας , 85 ειδών ορνιθοπανίδας , 7 ειδών ερπετών καθώς και η παρουσία της 
φώκιας Monachus-monachus στις ακτές του νησιού κάνουν αυτό το νησί έναν τόπο που 
αξίζει ιδιαίτερης προστασίας και μελέτης.9 

Η πυκνή θαμνώδης βλάστηση, αποτελείται κυρίως από τα φυτά:αστιβή 
(Sacropoteriumspinosum), το κίστο (Cistuscreticus&Cistussalviifolius), το θυμάρι 
(Thimuscapitatus), το θρούμπη (Saturejathymbra) καθώς και τα ψηλά σπάρτα 
(Spartiumjunceum), τις δαφνούλες (Daphnegnidioides) και τους ασπάλαθους 
(Calicotomevillosa).10 

Το μεγάλο πλήθος των δέντρων είναι ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Νισύρου, 
που μπορεί να τη χαρακτηρίσει σαν το μοναδικό «πράσινο» ενεργό ηφαίστειο του Αιγαίου. 
Λίγα από αυτά είναι η εναπομείνασα αυτοφυής βλάστηση - βελανιδιά (Quercusmacrolepis), 
πρίνος (Quercus coccifera), αγραμυθιά (Pistacia terebinthus) και αγριελιά (Olea europaea 
sylvestris). Η αγριελιά είναι το δέντρο για το οποίο γνωρίζουμε πως βρισκόταν στη Νίσυρο 
πριν 60.000 χρόνια, καθώς απολιθωμένα φύλλα της έχουν εντοπιστεί σε αντίστοιχης ηλικίας 
στρώματα στάχτης. Τα περισσότερα δέντρα που υπάρχουν σήμερα στη Νίσυρο είναι 
φυτεμένα από τους κατοίκους ( ελιές, συκιές, αμυγδαλιές, βελανιδιές, αγραμυθιές).11 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στη Νίσυρο έχουν εντοπιστεί το υποείδος ammophilon του 
είδους Limonium graecum και ένα νέο είδος, η Campanula nisyria.12 

Όλο το νησί και οι νησίδες που το περιβάλλουν είναι ενταγμένα στο Δίκτυο NATURA 
2000 (GR4210032 NISOS NISYROS KAI NISIDES) συνολικής έκτασης 4.730,82  εκτάρια, 
επιπλέον έχει χαρακτηριστεί και ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΔΚ AT5011034)13. 
Σύμφωνα με την απόφαση 3337/10-8-2000,μια έκταση περίπου 16.100 στρ. στα βόρεια του 
νησιού έως το κέντρο, αποτελεί καταφύγιο άγριας ζωής. Από γεωλογική άποψη σύμφωνα με 
τον «Άτλαντα των Γεωλογικών Μνημείων του Αιγαίου»του Υπουργείου Αιγαίου, οι 
παρακάτω περιοχές αποτελούν γεωλογικά μνημεία: 

1. Μαξιλαραειδείς λάβες Σπηλιανής 
2. Στρώματα ηφαιστειακής τέφρας Κυράς – Λάβες Εμπορειού 
3. Μετακαλδερικοί ηφαιστειακοί θόλοι Νικειών 
4. Υδροθερμικοί κρατήρες 
5. Απολιθωμένη χλωρίδα14 

                                                 
9ΙΓΜΕ 
10ΙΓΜΕ 
11ΙΓΜΕ 
12ΙΓΜΕ 
13Φιλότης http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/GR4210032/ 
142002 Υπουργείο Αιγαίου «Άτλαντας των Γεωλογικών Μνημείων του Αιγαίου».Έκδοση: Υπουργείο Αιγαίου, 

2002 - ISBN: 960-7859-41-3) 
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3. Πολιτισμός 

Η Νίσυρος έχει μια μακραίωνη ιστορία. Στο νησί έχουν καταγραφεί ίχνη νεολιθικής 
κατοίκισης από την 5η χιλιετία π.Χ..15.  

Έχει αρκετά θεσμοθετημένα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους με σημαντικότερα: 

 τον αρχαιολογικό χώρο Μανδρακίου, ο οποίος περιλαμβάνει το αρχαίο τείχος στο 
Παλαιόκαστρο,  

 την περιοχή του αρχαίου λιμένος και λείψανα υστερο ρωμαϊκής περιόδου στη θέση 
του σύγχρονου οικισμού του Μανδρακίου, το Κάστρο της Ιπποτοκρατίας, το 
Μοναστήρι της Παναγίας της Σπηλιανής, λείψανα παλαιοχριστιανικών βασιλικών 
στις θέσεις Κήποι, το νεκροταφείο, το Σκαλί, το Δημοτικό Ξενώνα, τον λόφο Κριό και 
την περιοχή Δάλι 

 Ο αρχαιολογικός χώρος Πάλλων Νισύρου,  
 Ο αρχαιολογικός χώρος του Άργους 

 Ολόκληρο το νησί Γυαλί της Νισύρου.  
 Επίσης, το Μανδράκι, ο Εμπορειός, οι Πάλοι και τα Νικειά της Νισύρου έχουν 

χαρακτηριστεί Ιστορικοί Διατηρητέοι Τόποι (άρθρο 52 του Ν1469/1950 & Υπουργική 
Απόφαση 1018/45813/24-6-81, ΦΕΚ 455/Β/3-8-81).16 

 
 

Ωστόσο πέρα του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που έχει το νησί, η ιδιαιτερότητα του 
ως νησί ηφαίστειο είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον πολιτισμικό του χαρακτήρα. Για την 
ανάδειξη του ηφαιστείου της Νισύρου έχει ιδρυθεί το Ηφαιστειολογικό Μουσείο της 
Νισύρου στα Νικειά καθώς και το Ηφαιστειολογικό Παρατηρητήριο Νισύρου στο Εμπορειό.17 

 
Στο νησί επίσης λειτουργούν τα παρακάτω μουσεία: 
 

 Tο Λαογραφικό Μουσείο Νισύρου, 
 

 Το Αρχαιολογικό Μουσείο 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15ΙΓΜΕ 
16Δίκτυο ΔΑΦΝΗ 
17ΙΓΜΕ 
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4. Δημογραφικά στοιχεία και Απασχόληση 

Ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ανέρχεται σε 
1.008 κατοίκους.  

 
Πίνακας 3α: Μόνιμος πληθυσμος 2001-2011 
Μόνιμος Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
  2001 2011 

ΝΙΣΥΡΟΣ 928 1.008 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 188.506 190.988 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 298.462 308.975 
Πηγή:ΕΣΥΕ 

 
 
 
 
Η εξέλιξη του πληθυσμού από το έτος 1951  έως το 2011 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 
(πίνακας 3β). 

 
Πίνακας 3β: Εξέλιξη πληθυσμού 1951-2011 

  
Πραγματικός Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΝΙΣΥΡΟΣ 2.327 1.800 1.289 984 929 948 1.003 

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:ΕΣΥΕ 
 
 

Μετά το τέλος του 19ου αιώνα ο πληθυσμός της Νισύρου ήταν περίπου 5.000 όταν άρχισε να 
έχει μια πολύ έντονη μείωση καθώς οι κάτοικοι στράφηκαν προς τη μετανάστευση, αρχικά 
προς Αλεξάνδρεια, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη και αργότερα προς την Αμερική. Αρκετοί 
επίσης, μετά το 1930, αρχίζουν να συρρέουν στην Αθήνα18. Η εξέλιξη του πληθυσμού βάσει 
των απογραφών 1951-2011 (πίνακας 3) δείχνει μια συνεχή μείωση του πληθυσμού μέχρι και 
το 1981 όπου ο πληθυσμός σταθεροποιείται στα σημερινά περίπου επίπεδα με μια μικρή 
τάση αύξησης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18ΙΓΜΕ 
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Πίνακας 4 : Ηλικιακή δομή του πληθυσμού 
 

Ομάδες ηλικιών Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

0-14 67 75 142 

15-24 74 46 120 

25-64 321 245 566 

65 και άνω 81 99 180 

Σύνολο 543 465 1.008 

 
Πηγή : ΕΣΥΕ (Απογραφή 2011) 

 
Σύμφωνα με τον πίνακα 4, το 26% του πληθυσμού είναι μικρότερο των 24 ετών, όσο δηλαδή 
και του μέσου όρου της χώρας (25,5%), ενώ ο πληθυσμός άνω των 65 ετών είναι 17,8% του 
συνόλου που είναι λίγο μικρότερος από το μέσο όρο της χώρας (19,5%).Άρα ο πληθυσμός 
δεν θεωρείται γερασμένος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας . 
 
Η διάρθρωση της απασχόλησης του πληθυσμού κατά τομέα φαίνεται στον πίνακα 5. 
 

Πίνακας 5. Αριθμός απασχολούμενων κατά τομέα 

  

Α' ΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Β' ΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Γ' ΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

Νέοι, Μη δυνάμενοι να 
καταταγούν κατά κλάδο 

ΣΥΝΟΛΟ 

Νίσυρος 30 77 209 59 375 

Νομός Δωδεκανήσου 4.616 13.394 55.994 8.332 82.336 

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 9.854 25.529 80.932 12.425 128.740 

Πηγή : ΕΣΥΕ (Απογραφή 2001) 

Τα στοιχεία της ΕΣΥΕ από την απογραφή του 2001, όπως φαίνονται στον πίνακα 5, δείχνουν 
ένα σαφή προσανατολισμό της τοπικής οικονομίας προς τον τριτογενή τομέα αφού 55% του 
πληθυσμού με οικονομική δραστηριότητα απασχολείται σε αυτόν, ακολουθώντας την τάση 
του Νομού όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 68%. Ωστόσο από στοιχεία της ίδιας πηγής 
μόλις το 12% αυτού του πληθυσμού απασχολείται σε τουριστικά επαγγέλματα έναντι 23% 
του νομού Δωδεκανήσου. Ο δευτερογενής τομέας είναι ενισχυμένος έναντι του μέσου όρου 
του νομού (20% στη Νίσυρο, 16% στη Δωδεκάνησο) και αυτό οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη 
εξορυκτικής δραστηριότητας στη νήσο Γυαλί αλλά και στις κατασκευές. 

Ο πρωτογενής τομέας σύμφωνα με τον πίνακα 5 (απογραφή 2001), απασχολεί 30 κατοίκους 
που αντιστοιχεί στο 8% του απασχολούμενου πληθυσμού έναντι του 5% στο Νομό 
Δωδεκανήσου. Τα στοιχεία αυτά δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από τα στοιχεία που 
αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ 2012, μέσα από τα οποία φαίνεται ότι στη 
Νίσυρο κατατέθηκαν 31 αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης εκ των οποίων οι 13 αιτούνται και 
ενίσχυση εξισωτικής αποζημίωσης 19. Η εξισωτική αποζημίωση χορηγείται σε κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες/ κτηνοτρόφους και άρα το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι 
οι κάτοικοι που αντλούν τουλάχιστον το 25%του εισοδήματός τους από την γεωργία είναι 
μόλις 1320. 

                                                 
19Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου 
20Κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί σε νησιά κάτω των 100.000 σύμφωνα με το Ν. 3874/2010 είναι αυτοί που 

αντλούν το 25% του εισοδήματός τους από την γεωργία. 
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5. Υποδομές 
 

Μεταφορές 
 

Παρά το έντονο ανάγλυφο και τις γοργές διακυμάνσεις του, η πρόσβαση είναι δυνατή 
σχεδόν σε κάθε περιοχή του νησιού. Το οδικό δίκτυο του Δήμου αποτελείται από τον κύριο 
οδικό άξονα μήκους 20χλμ. περίπου, που ενώνει τους οικισμούς μεταξύ τους και είναι 
ασφαλτοστρωμένος, από το δευτερεύον δίκτυο, μήκους περίπου 28χλμ., και από αγροτικές 
οδούς – χωματόδρομους – μήκους περίπου 48χλμ.21 

 
Εκτός από το ικανοποιητικό οδικό δίκτυο, υπάρχουν δεκάδες μονοπάτια που οδηγούν 

σε κάθε γωνιά του νησιού. Σε αυτό ενδεχομένως να συντέλεσε η ανάγκη πρόσβασης στις 
χιλιάδες αναβαθμίδες που υπάρχουν στο σύνολο σχεδόν του νησιού, αλλά και στο δίκτυο 
που σχηματίζουν αυτές μεταξύ τους. 

 
Η Νίσυρος είναι ένα από τα λεγόμενα νησιά της «άγονης γραμμής» του Αιγαίου. Νησιά 

δηλαδή με χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης και προβληματική σύνδεση με τα υπόλοιπα νησιά και 
την ηπειρωτική Ελλάδα. 

 
 Δεν διαθέτει αεροδρόμιο, ενώ το μικρό λιμάνι της στο Μανδράκι δεν μπορεί να 

εξυπηρετήσει ικανοποιητικά την ασφαλή μετάβαση επιβατών και αγαθών αφού συχνά 
πλήττεται από ΒΔ ανέμους και μένει εκτός λειτουργίας.22Υπάρχει σε λειτουργία Λιμενικός 
σταθμός ενώ η διαχείριση του λιμένα ανήκει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω. Επιπλέον το 
λιμάνι διαθέτει Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο και επομένως μπορεί να εξυπηρετήσει κινήσεις 
εξωτερικού. 

 
Εγκαταστάσεις υποδοχής μικρότερων σκαφών και σκαφών αναψυχής υπάρχουν σε 
διάφορες περιοχές περιμετρικά του νησιού και συγκεκριμένα  
 

 Στην Αγία Ειρήνη  

 Στο Αυλάκι  

 Στα Λουτρά όπου υπάρχει και αλιευτικό καταφύγιο  

 Στην Παναγία Σπηλιανή και τέλος,  
 Στους Πάλλους23 

 

 
 
 
 

 

 

 

                                                 
21Δίκτυο ΔΑΦΝΗ 
22Δίκτυο ΔΑΦΝΗ 
23Δίκτυο ΔΑΦΝΗ 
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Ύδρευση -  Άρδευση 
 

Η ιδιομορφία της Νισύρου έγκειται στη γεωλογική δομή της που προκαλεί επιβάρυνση 
των υπόγειων αλλά πολλές φορές και επιφανειακών νερών λόγω της ύπαρξης θειούχων 
ηφαιστειακών πετρωμάτων και ορυκτών.24 

Οι προσπάθειες των κατοίκων για την ανεύρεση πόσιμου νερού έχουν εγκαταλειφθεί 
όπως γίνεται εμφανές από την απουσία πηγαδιών στο σύνολο της έκτασης του νησιού. 
Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 40 παραδοσιακά πηγάδια στην περιοχή του χωριού 
Μανδράκι. Αυτά τα πηγάδια είναι συγκεντρωμένα στο κέντρο του χωριού και το νερό των 
πηγαδιών αυτών χρησιμοποιείται για το πότισμα των περιβολιών. Στο υπόλοιπο του νησιού 
καταγράφηκαν περίπου 7 πηγάδια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα και τα περισσότερα 
είναι πλέον ξερά25. Οι κάτοικοι του νησιού έχουν κατασκευάσει πολυάριθμες δεξαμενές 
συλλογής βρόχινου νερού σε όλη την έκταση του νησιού οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
άρδευση μικρής έκτασης καλλιεργειών.26 

Μία κύρια λιμνοδεξαμενή συλλογής βρόχινου νερού κατασκευάστηκε από το 
Υπουργείο Γεωργίας το 2003 στην περιοχή Ελληνικά , στο ανατολικό-βορειοανατολικό τμήμα 
του νησιού η οποία εγκαταλείφθηκε από την πρώτη στιγμή λόγω τεχνικών αστοχιών.27Ο 
τύπος της λιμνοδεξαμενής είναι εξωποτάμιος με ακάλυπτη μεμβράνη και τροφοδοτείται από 
δύο υδροληψίες όμβριων υδάτων. Έχει ωφέλιμο όγκο 78.000 m3και παρά το γεγονός ότι έχει 
κατασκευαστεί για να εξυπηρετήσει αρδευτικές και υδρευτικές ανάγκες, η θέση που 
υπέδειξε η μελέτη δεν έχει ιδιαίτερο γεωργικό ενδιαφέρον.28 

 
Μικρότερα έργα υποδομής συλλογής υδάτων είναι  : 
 

 Δεξαμενή από σκυρόδεμα στη θέση Παλιόκαμπος, χωρητικότητας 100 μ3 με λεκάνη 
συλλογής όμβριων υδάτων επιφάνειας 150 μ2 . Επίσης κατασκευάστηκαν δύο 
ποτίστρες σε απόσταση 300 μ. μεταξύ τους που συνδέονται με σωλήνα διαμέτρου 
32εκ. 

 Δεξαμενή από σκυρόδεμα στη θέση Καψάλα-Σωτηρία, χωρητικότητας 80 μ3με λεκάνη 
συλλογής όμβριων υδάτων και παρακείμενης ποτίστρας29. 

 
Όσο αφορά τις οικιακές ανάγκες, σε κάθε σπίτι παρατηρείται και από μία δεξαμενή συλλογής 
βρόχινου νερού χωρητικότητας 10-15 m3νερού η οποία τροφοδοτείται σε εβδομαδιαία 
προγραμματισμένη βάση και με νερό από την μονάδα αφαλάτωσης του νησιού η οποία 
παράγει περίπου 350 m3αφαλατωμένου νερού την ημέρα. Κάθε οικισμός έχει δεξαμενές 
νερού που τροφοδοτούνται από υδροφόρες του δήμου με αφαλατωμένο νερό από τη 
μονάδα αφαλάτωσης.  
 

                                                 
24Γρ. Δοξιάδη 

 
26ΔΗΜΗΤΡΙΟ Π. ΖΟΥΖΙΑ 2011,  «Αειφόρος Ανάπτυξη του ηφαιστείου της Νισύρου και νέα ηφαιστειολογικά 

χαρακτηριστικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής και με την συμβολή της Τηλεπισκόπησης» 
27ΔΗΜΗΤΡΙΟ Π. ΖΟΥΖΙΑ 2011,  «Αειφόρος Ανάπτυξη του ηφαιστείου της Νισύρου και νέα ηφαιστειολογικά 

χαρακτηριστικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής και με την συμβολή της Τηλεπισκόπησης» 
28Γρ. Δοξιάδη «Ειδική Χωροταξική Μελέτη των νησιών Κω-Νισύρου-Γυαλιού-Σύμης-Καλύμνου-

Αστυπάλαιας» 
29Βακάκης και Συνεργάτες ΑΕ «Μελέτη Βοσκοικανότητας και Βοσκοτόπων της Νισύρου» 
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Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας 
 

Στο νησί δεν υπάρχει αυτόνομος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ( ο 
υπάρχον είναι σε εφεδρεία ) και εξυπηρετείται από αυτόν της Κω με εγκατεστημένη ισχύ 
60500 Kw. 

Επίσης στο νησί δεν υπάρχει μονάδα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 30 ωστόσο 
υπάρχει ένα ισχυρό γεωθερμικό πεδίο στην περιοχή Λακκί το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει 
αξιοποιηθεί λόγω ανησυχιών για περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή. 
Μάλιστα από ερευνητικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από την ΔΕΗ με δύο βαθιές 
γεωτρήσεις την περίοδο 1981-1982 αποδείχθηκε το δυναμικότερο και με τη μεγαλύτερη 
θερμοκρασία ερευνημένο γεωθερμικό πεδίο του κόσμου. Από τα υπάρχοντα στοιχεία 
εκτιμάται ότι το πεδίο θα μπορούσε να παράγει περισσότερο από 20 ΜWe31. 
 

Οι τηλεπικοινωνίες που υπάρχουν στην Νίσυρο ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
νησιού, ενώ έχουν ήδη  εγκατασταθεί από το Δήμο εφαρμογές τηλεματικής υψηλών 
απαιτήσεων όπως αυτή της “Teleheart” για αντιμετώπιση καρδιολογικών περιστατικών με 
εφαρμογή τηλεϊατρικής32. 
 

Υγείας 
 

Στη Νίσυρο λειτουργεί πολυδύναμο ιατρείο στο οποίο έχει εγκατασταθεί και σύστημα 
αντιμετώπισης καρδιολογικών περιστατικών με τηλεϊατρική. 
 

 

Εκπαίδευσης 
 

Στο νησί της Νισύρου όσο αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν δύο 
Νηπιαγωγεία και ένα Δημοτικό σχολείο, ενώ στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχει ένα 
γυμνάσιο. Οι μαθητές Λυκείου αναγκάζονται να μετακινηθούν στο νησί της Κω ώστε να 
μπορέσουν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους. Σημαντική συμβολή στον τομέα της 
εκπαίδευσης έχει η ίδρυση του Ηφαιστειολογικού μουσείου και του Ηφαιστειολογικού  
Παρατηρητηρίου όπου πέρα των εκπαιδεύσεων που γίνονται σε τοπικό επίπεδο, 
πραγματοποιούνται επισκέψεις από φοιτητές διαφόρων Πανεπιστημίων. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30Μηνιαίο Δελτίο ΑΠΕ, Φεβρουάριος 2012, ΔΕΗ 
31ΙΓΜΕ 
32Δίκτυο ΔΑΦΝΗ 
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6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Πρωτογενής τομέας 

Στο νησί της Νισύρου ο πρωτογενής τομέας, ακολουθεί το μοντέλο που επικρατεί και 
στα υπόλοιπα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου, δηλαδή φθίνουσα παραγωγή αγροτικών 
προϊόντων, εγκατάλειψη γεωργικών εκτάσεων, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως επί των 
πλείστων οικιακής οικονομίας και εκτατικής μορφής κτηνοτροφία. 
 

Εικόνα 1 : Χάρτης Corine 2000 

 
Πηγή : Corine 2000 επεξεργασμένος από Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 

 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Σύμφωνα με το χάρτη CORINE 2000 (εικόνα 1) οι γεωργικές εκτάσεις εντοπίζονται 
κυρίως στα βόρεια (Μανδράκι, Εμπορειός) και κεντρικά του νησιού (περιοχή Λακκί). Η νότια 
πλευρά του νησιού καλύπτεται κυρίως από φυσικούς βοσκότοπους με μια μικρή έκταση 
χαρακτηρισμένη ως λιβάδι στα νότιο –νοτιοδυτικά του νησιού. Στο υπόλοιπο του νησιού 
υπάρχει σκληροφυλλική βλάστηση (κυρίως φρυγανώδης βλάστηση). Από τα στοιχεία του 
πίνακα 6, ο οποίος αφορά τις χρήσεις γης (Απογραφή ΕΣΥΕ 2001) φαίνεται ότι η γεωργική 
έκταση και η έκταση σε αγρανάπαυση καταλαμβάνει το 36,2% της επιφάνειας με έκταση 
17.700 στρ. Παρά το μεγάλο μέγεθος της γεωργικής γης είναι αξιοσημείωτο ότι  μελέτη του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου διαπιστώνει ότι το 1947 η έκταση αυτή ήταν πολύ μεγαλύτερη και 
ξεπερνούσε το 60% της ολικής επιφάνειας του νησιού. Ωστόσο από στοιχεία του Ετήσιου 
Στατιστικού Δελτίου της ΕΣΥΕ για το έτος 2008   η καλλιεργήσιμη έκταση εκτιμάται σε 1.850 
στρ. (πίνακας 8) ενώ ακόμα λιγότερη είναι η έκταση που δηλώνεται στο Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Διαχείρισης Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ 2012) όπου οι δηλωμένες εκτάσεις καλύπτουν 
μόλις 559,8 στρ.  
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Εάν φιλτράρουμε όλα τα παραπάνω σχετικά με την καλλιεργήσιμη γη, συμπεραίνουμε ότι 

 η Νίσυρος διαθέτει μια μεγάλη έκταση γεωργικής γης (17.700 στρ) κυρίως σε μορφή 
αναβαθμίδων, που όμως σήμερα το μεγαλύτερο μέρος είναι εγκαταλελειμμένο. 

 Η υφιστάμενη έκταση καλλιεργήσιμης γης είναι λιγότερο από 2.000 στρ. και το 
μεγαλύτερο μέρος αυτής (περίπου 75%) αφορά δεντρώνες και ελαιώνες εκτατικής 
μορφής, σχεδόν εγκαταλελειμμένους.  

 Μόνο μια έκταση μόλις 560 στρ. φαίνεται να ανήκει σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που ασκούν την γεωργική δραστηριότητα πιο εντατικά χωρίς ωστόσο να θεωρούνται 
συστηματικές καλλιέργειες και αφορά κυρίως μικρούς λαχανόκηπους, δεντρώνες 
οικογενειακού τύπου (περιβόλια) γύρω από τους οικισμούς και σιτηρά. 

Πίνακας 6. Χρήσεις γης 

Χρήσεις 

Νήσος Νίσυρος Ν. Δωδεκανήσου 

Έκταση (στρ.) Κατανομή (%) Έκταση (στρ.) Κατανομή (%) 

Καλλιεργούμενη γη 
και αγραναπαύσεις 

17.700 36,20 765.900 28,32 

Βοσκότοποι 6.700 13,70 520.400 19,25 

Δάση  17.600 35,99 1.200.500 44,40 

Λοιπές εκτάσεις  6.900 14,11 217.200 8,03 

ΣΥΝΟΛΟ 48.900 100 2.704.000 100 

Πηγή : ΕΣΥΕ 
 

Πίνακας 7: Καλλιεργήσιμες εκτάσεις όπως δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ 2012 

  ΔΔ Νικειών ΔΔ Εμπορειού ΔΔ Μανδρακίου Σύνολο Νησιού 

Ζωοτροφές 31 20,7 138,1 189,8 

Ελαιώνες 3,8 100,6 39,7 144,1 

Σε καλή γεωργική 
κατάσταση 

1,7 47 9,5 58,2 

Κηπευτικά  13,3  13,3 

Πατάτα  11  11 

Οσπριοειδή  49,3  49,3 

Καρποί με κέλυφος  3  3 

Λοιπά σιτηρά  91,1  91,1 

Σύνολο 36,5 336 187,3 559,8 

Πηγή : ΟΣΔΕ 2012 

Τα σημαντικότερα γεωργικά προϊόντα του νησιού είναι ελαιόλαδο, σύκα, φραγκόσυκα, 
σταφύλια και αμύγδαλα εκ των οποίων τα σύκα και τα αμύγδαλα κατά το παρελθόν (πριν 
την δεκαετία του 60)  πωλούνταν σε εμπόρους της Σύμης και της Αθήνας.  
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Πίνακας 8: Φυτική Παραγωγή στη Νίσυρο 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ ΝΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚ
ΤΑ

ΣΗ
 

(Σ
ΤΡ

.)
 

Π
Α

Ρ
Α

ΓΩ
ΓΗ

 
(Κ

ΙΛ
Α

) 

ΕΚ
ΤΑ

ΣΗ
 

(Σ
ΤΡ

.)
 

Π
Α

Ρ
Α

ΓΩ
ΓΗ

 
(Κ

ΙΛ
Α

) 

ΕΚ
ΤΑ

ΣΗ
 

(Σ
ΤΡ

.)
 

Π
Α

Ρ
Α

ΓΩ
ΓΗ

 
(Κ

ΙΛ
Α

) 

ΕΚ
ΤΑ

ΣΗ
 

(Σ
ΤΡ

.)
 

Π
Α

Ρ
Α

ΓΩ
ΓΗ

 

(Κ
ΙΛ

Α
) 

104 Βρώμη 50 5.000 0 0 0 0 50 5.000 

113 Φασόλια χωρίς συγκαλλιέργεια 0 0 3 150 0 0 3 150 

115 Κουκιά 2 20 1 50 1 0 4 70 

118 Ρεβίθια 0 0 1 50 0 0 1 50 

119 Μπιζέλια 1 20 0 0 1 0 2 20 

120 Λοιπά βρώσιμα όσπρια 3 30 0 0 0 0 3 30 

137 Βίκος 20 1.000 0 0 0 0 20 1.000 

138 Ρόβι 11 500 0 0 0 0 11 500 

139 Λούπινα 0 0 5 0 0 0 5 0 

145 Κριθάρι για σανό 0 0 20 1.500 0 0 20 1.500 

146 Βρώμη για σανό 0 0 30 2.500 0 0 30 2.500 

160 Σπόρος τριφυλλιών 0 0 1 700 0 0 1 700 

161 Καρπούζια 5 2.000 0 0 0 0 5 2.000 

162 Πεπόνια 2 1.000 0 0 0 0 2 1.000 

163 Πατάτες άνοιξης 0 0 4 1.500 0 0 4 1.500 

165 
Πατάτες φθινοπώρου και 
χειμώνα 12 2.000 0 0 1 0 13 2.000 

171 
1α. Φυτά μεγάλης καλλιέργειας 
και λοιπές καλλιέργειες 106 6 65 0 3 0 174 6 

172 
1β. Κηπευτική γη, θερμοκήπια, 
εμπορικοί ανθόκηποι, σπορεία 19 19 2 2 1 0 22 21 

173 
1γ. Αγρανάπαυση 1 - 5 ετών 
(πρώτη εγγραφή) 631 0 73 0 26 0 730 0 

176 2. Δενδρώδεις καλλιέργειες 0 0 22 0 50 0 72 0 

177 3. Άμπελοι Σταφιδάμπελοι 22 0 50 25 10 0 82 25 

206 Κρεμμύδια  ξερά 10 1.000 2 500 1 0 13 1.500 

216 Μαρούλια 1 20 0 0 0 0 1 20 

222 
Τομάτες επιτραπέζιες για νωπή 
χρήση, υπαίθρου 2 1.500 0 0 0 0 2 1.500 

224 Φασολάκια χλωρά 2 100 0 0 0 0 2 100 

227 Κολοκυθάκια 2 100 0 0 0 0 2 100 

228 Αγγούρια υπαίθρου 2 100 0 0 0 0 2 100 

302 
Ελαιόδενδρα  για  ελιές 
ελαιοποιήσεως 300 7.000 15 3.500 50 0 365 10.500 

303 Λεμονιές 0 2.000 0 600 0 0 0 2.600 

304 Πορτοκαλιές 0 1.500 0 500 0 0 0 2.000 

305 Μανταρινιές 0 1.500 0 50 0 0 0 1.550 

311 Αχλαδιές 60 500 0 0 0 0 60 500 

312 Μηλιές 2 500 0 0 0 0 2 500 

313 Βερικοκιές 0 500 0 0 0 0 0 500 

314 Ροδακινιές 0 500 0 0 0 0 0 500 

320 Συκιές για νωπά σύκα 60 4.000 5 2.000 0 0 65 6.000 

321 Συκιές για ξερά σύκα 0 0 2 8.000 0 0 2 8.000 

324 Αμυγδαλιές 0 200 0 500 0 0 0 700 

401 
1. Άμπελοι, κυρίως για 
οινοπαραγωγή 0 0 22 900 0 0 22 900 

402 
2. Άμπελοι κυρίως για 
επιτραπέζια  σταφύλια 0 0 28 400 10 0 38 400 

ΣΥΝΟΛΟ 1.344   351   155   1.850 0 

Πηγή : ΕΣΥΕ (Στατιστικό Δελτίο 2008) 
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Ιστορική πηγή που αναφέρεται στα αμύγδαλα της Νισύρου, τα χαρακτηρίζει ως 
«νυχάτα», τα οποία ήταν εύθραυστα με απλή πίεση των νυχιών και ήταν το κατεξοχήν 
εξαγώγιμο προϊόν της Νισύρου. Η ίδια πηγή αναφέρει πως και τα σύκα του νησιού ήταν 
περίφημα αφού οι Οθωμανοί αποκαλούσαν την Νίσυρο ως Νησί των Σύκων «Ιντζιρλί».33 
Στο νησί υπάρχουν επίσης πολλές αγραμυθιές από τις οποίες παλιότερα παρήγαγαν 
γραμυθέλαιο, βελανιδιές από όπου τα βελανίδια εξάγονταν για την βυρσοδεψία. Επίσης την 
μεγαλύτερη έκταση των αναβαθμίδων κάλυπταν αμπελώνες με βρώσιμα και οινοποιήσιμα 
σταφύλια.  
 

Ελαιοκαλλιέργεια 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελαιοκομικού Μητρώου στη Νίσυρο υπάρχουν 8 
ελαιοπαραγωγοί με 32 ελαιοτεμάχια που καλύπτουν έκταση 120 στρ. ενώ ο αριθμός των  
ελαιόδεντρων είναι 500. Τα στοιχεία αυτά δεν διαφέρουν κατά πολύ από αυτά που 
υπάρχουν στο ΟΣΔΕ 2012 (144 στρ.) ωστόσο εκτιμάται ότι οι ελαιώνες που υφίστανται στο 
νησί προσεγγίζουν την έκταση που υπάρχει στον Στατιστικό Δελτίο της ΕΣΥΕ (πίνακας 8) 
δηλαδή 365 στρ. αν συνυπολογιστούν και αυτοί οι ελαιώνες που δέχονται ελάχιστες 
καλλιεργητικές φροντίδες ή καμία. 

Στη Νίσυρο δεν υπάρχει ελαιοτριβείο και οι καλλιεργητές μεταφέρουν τον ελαιόκαρπο 
σε ελαιοτριβεία της Κω για την ελαιοποίηση του. Από το 1900  μέχρι το τέλος της δεκαετίας 
του 80 λειτουργούσαν στο νησί έως και 11 παραδοσιακά ελαιοτριβεία (5 στο Μανδράκι, 3 
στο Εμπορειό και 3 στα Νικειά) τα οποία σταδιακά σταμάτησαν να λειτουργούν34. Πολλοί 
από αυτούς τους μύλους άλεθαν και αγραμυθιές από όπου παρήγαγαν αγραμυθέλαιο. 
Η φθίνουσα εξέλιξη της ελαιοκαλλιέργειας οφείλεται στην πολυέξοδη μεταφορά του 
ελαιοκάρπου στην Κω, ώστε για την παραγωγή ελαιολάδου. 
 

Κηπευτικά 

Η Νίσυρος δεν έχει να επιδείξει κάτι ιδιαίτερο στο τομέα των κηπευτικών, κυρίως λόγω 
υψηλού ελλείμματος σε αρδευτικό νερό. Περιμετρικά των οικισμών υπάρχουν μικρά 
αγροτεμάχια (0,5 έως 1 στρ.) των οποίων οι αρδευτικές ανάγκες υποστηρίζονται από μικρές 
δεξαμενές συλλογής βρόχινου νερού. Σε αυτά καλλιεργούνται κηπευτικά για κάλυψη των 
οικογενειακών αναγκών. 
Όσο αφορά την καλλιέργεια της πατάτας, αυτή περιορίζεται σε Φθινοπωρινή - Χειμερινή και 
καλύπτει μια έκταση που ετησίως δεν ξεπερνά τα 13 στρ. (ΟΣΔΕ 2012 και ΕΣΥΕ 2008). 
 

Αμπελουργία 

Για το νησί της Νισύρου είναι καταγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο μόλις 3 στρ. 
με 1 καλλιεργητή, ενώ υπάρχουν και μικροί αμπελώνες οικογενειακής μορφής που δεν είναι 
καταχωρημένα στο αμπελουργικό μητρώο οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ 
(πίνακας 8) η έκταση τους ανέρχεται σε 22 στρ.  

 

                                                 
33Νισυριακά  Τόμος 16,  2005 
34Νισυριακά  Τόμος 16,  2005 
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Αν και η αμπελουργία σε οργανωμένη μορφή τα τελευταία χρόνια  είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη, κρύβει υψηλή υπεραξία αν συνυπολογιστούν οι εξής παράγοντες: 

 

 Έχει σημαντική ιστορία στο νησί αφού ένα μεγάλο μέρος των αναβαθμίδων 
καλλιεργούνταν με αμπέλια 

 Η ποικιλία Μαυροθήρικο που πρόσφατα έχει ενταχθεί στο αμπελουργικό δυναμικό 
του Νομού είναι ποικιλία που βρέθηκε στη Νίσυρο και καλλιεργήθηκε στο Ινστιτούτο 
Αμπέλου. Το κρασί που παράχθηκε είχε εξαιρετικές ιδιότητες. Σήμερα καλλιεργείται 
στη Ρόδο για οίνο ΠΟΠ αλλά και στην Κω ως ΠΓΕ με πολύ καλά αποτελέσματα. 

 Το ηφαιστιογενές έδαφος του νησιού προσφέρεται για την καλλιέργεια της αμπέλου 
έχοντας μάλιστα ως λαμπρό παράδειγμα αυτό της Σαντορίνης. 
 

Επιπλέον στο νησί παράγεται η «Κουκουζίνα», προϊόν απόσταξης στέμφυλων (τα 
κούκουζα), ενώ υπάρχουν ιστορικές αναφορές για τα περίφημα καζάνια της Νισύρου. 

 

Δεντροκομία 

 

Όπως και οι άλλοι τομείς της γεωργίας έτσι και η δεντροκομία ακολούθησε τα 
τελευταία χρόνια μια φθίνουσα πορεία που καταλήγει σήμερα να έχει εξαιρετικά 
περιορισμένη έκταση. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το πίνακα 8, αυτή η έκταση ανέρχεται σε 
140 στρ. και αποτελείται κυρίως από συκιές, αμυγδαλιές και αχλαδιές, διάσπαρτες στην 
περίμετρο αγροτεμαχίων, χωρίς καμιά συστηματική φροντίδα. Όσο αφορά τις αμυγδαλιές, 
παρά το γεγονός ότι υπάρχουν στο νησί μονάδες παραγωγής σουμάδας, δεν αξιοποιούνται 
τα τοπικά αμύγδαλα, γιατί οι όσοι αμυγδαλεώνες έχουν απομείνει είναι εγκαταλελειμμένοι 
χωρίς καμία συστηματική καλλιέργεια και με προσανατολισμό την οικογενειακή 
κατανάλωση.  
Η μη ύπαρξη συστηματικών δεντρώνων οφείλεται στο υψηλό έλλειμμα αρδευτικού νερού, 
στην ανεξέλεγκτη βόσκηση και την σύγχρονη κοινωνική δομή του νησιού (εγκατάλειψη 
γεωργικού επαγγέλματος . 
 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Η διάρθρωση του ζωικού πληθυσμού όπως φαίνεται στον πίνακα 9. έχει την 
ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλα νησιά της Δωδεκανήσου να εμφανίζει ασυνήθιστα υψηλό 
πληθυσμό βοοειδών. Ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι ζωικής παραγωγής ακολουθούν αναλογίες 
και συστήματα που κυριαρχούν και στα υπόλοιπα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου. Οι 
βοσκότοποι είναι κυρίως ιδιωτικοί και μόνο 1.940 στρ. είναι δημοτικοί. Δεν υπάρχει στο νησί 
σχέδιο και σύστημα διαχείρισης των βοσκοτόπων, οι οποίοι σύμφωνα με την μελέτη 
βοσκοϊκανότητας του 2003 είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένοι. Αν και δεν αναφέρονται στο 
μητρώο Κτηνιατρικής αριθμός χοίρων, από στοιχεία που αντλήθηκαν από τοπικούς φορείς 
(αγροφύλακας, Δήμος) , εκτιμάται ότι υπάρχουν στο νησί περίπου 280 χοίροι. 
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Πίνακας 9: Ζωικός πληθυσμός 

ΕΙΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΖΩΩΝ,          
ΠΤΗΝΩΝ & 
ΚΥΨΕΛΩΝ 

ΒΟΟΕΙΔΗ 515 

ΠΡΟΒΑΤΑ 351 

ΑΙΓΕΣ 1620 

ΧΟΙΡΟΙ  280** 

ΚΟΥΝΕΛΙΑ   

ΟΡΝΙΘΕΣ   

ΜΕΛΙΣΣΕΣ 204* 

Πηγή : Μητρώο κτηνιατρικής 2013, Στοιχεία Αγρ. Οικονομίας (Μελισσοκομικά Βιβλιάρια)* και εκτιμήσεις** 

 

Βοοτροφία 

 

Οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής βοοειδών είναι στο σύνολο τους 27, με 515 βοοειδή. Ο 
αριθμός αυτός είναι αρκετά μεγάλος για το μέγεθος του νησιού, ενώ η πυκνότητα βοοειδών 
ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι η μεγαλύτερη στα Δωδεκάνησα (12,5 ζώα/ τ.χλμ).   

Όσο αφορά την διάρθρωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν 
βοοειδή (πίνακας 10), η πλειονότητα αυτών είναι μικρές (11εκμ.)και μικρομεσαίες(12εκμ.) 
εκμεταλλεύσεις και οι οποίες διαθέτουν το 53% του συνόλου των βοοειδών του νησιού (271 
βοοειδή). Οι τέσσερις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις (31 έως 100 ζώα) εκτρέφουν τα 
υπόλοιπα 244 ζώα. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι λόγω της μη ύπαρξης κτηνιάτρου 
στο νησί, αλλά και των δυσκολιών της τακτικής επικαιροποίησης του ζωικού κεφαλαίου στο 
μητρώο, εκτιμάται ότι ο αριθμός των βοοειδών είναι μικρότερος και υπολογίζεται ότι δεν 
ξεπερνά τα 300 ζώα. (Αγροφύλακας, Δήμος Νισύρου).  Η μείωση των ζώων οφείλεται κυρίως 
στην έλλειψη σφαγείου και στο υψηλό κόστος μεταφοράς ζώων στο σφαγείο της Κω, που 
καθιστά μη βιώσιμη την βοοτροφία. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η μείωση των ζώων μπορεί να 
οφείλεται και στην σφαγή ζώων από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. 

Το μεγαλύτερο μέρος των ζώων είναι ελευθέρας βοσκής, ενώ τους χειμερινούς μήνες 
υποστηρίζονται από ζωοτροφές παραγόμενες στο νησί αλλά και εισαγόμενες από γειτονικά 
νησιά (Κως, Ρόδος).  

Παρά το γεγονός ότι στο νησί δεν υπάρχει σφαγείο που να υποστηρίζει σφαγή μεγάλων 
ζώων (το υπό κατασκευή σφαγείο που αναμένεται να λειτουργήσει πριν το τέλος του 2013 
δεν έχει σχεδιαστεί με γραμμή βοοειδών), ο βασικός προσανατολισμός των εκμεταλλεύσεων 
είναι η κρεατοπαραγωγή. Τα ζώα μεταφέρονται στο σφαγείο της Κω, όπου σφάζονται και 
διατίθενται στην τοπική αγορά της Κω και της Νισύρου. Η παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος 
είναι εξαιρετικής ποιότητας, λόγω του τρόπου διατροφής (ελευθέρας βοσκής), της 
ιδιαίτερης χλωρίδας και της μηδαμινής εκμετάλλευσης γάλακτος. Η παραγωγή γάλακτος και 
η τυροκόμιση γίνεται σε πολύ μικρή κλίμακα και διατίθεται μόνο για οικογενειακή 
κατανάλωση. 
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Πίνακας 10: Διάρθρωση εκμεταλλεύσεων βοοειδών 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

ΕΚ
Μ

ΕΤ
Α

Λ
Λ

ΕΥ
ΣΕ

ΙΣ
 

ΣΥ
Ν

Ο
Λ

Ο
 Ζ

Ω
Ω

Ν
 

Θ
Η

Λ
Υ

Κ
Α

 

Α
Ρ

ΣΕ
Ν

ΙΚ
Α

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 1 ΕΩΣ 10 ΖΩΑ 11 44 35 9 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 11 ΕΩΣ 30 ΖΩΑ 12 227 159 68 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 31 ΕΩΣ 100 ΖΩΑ 4 244 146 98 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 101 ΖΩΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 27 515 340 175 

Πηγή : Κτηνιατρικό Μητρώο (2012) – Επεξεργασμένο από Δ/νση Αγρ. Οικονομίας 

 

Αιγοπροβατοτροφία 

 

Οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής αιγοπροβάτων είναι στο σύνολο τους 17, εκ των οποίων 
σύμφωνα με τον πίνακα 11, όπου φαίνεται η διάρθρωση τους , η πλειονότητα αυτών (12) 
είναι μικρές εκμεταλλεύσεις (από 11 έως 150 αιγοπρόβατα) και οι οποίες διαθέτουν το 40% 
των συνολικών ζώων του νησιού. Το υπόλοιπο 60% των αιγοπροβάτων ανήκει στις 5 
μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο 2 εκμεταλλεύσεις 
εκτρέφουν πρόβατα εκ των οποίων η μια είναι μεγάλη και διαθέτει αποκλειστικά πρόβατα 
(310).  
 

Πίνακας 11 :  Διάρθρωση εκμεταλλεύσεων με αιγοπρόβατα 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

ΕΚ
Μ

ΕΤ
Α

Λ
Λ

ΕΥ
ΣΕ

ΙΣ
 

ΣΥ
Ν

Ο
Λ

Ο
 Ζ

Ω
Ω

Ν
 

Α
ΙΓ

ΕΣ
 

Π
Ρ

Ο
Β

Α
ΤΑ

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 1 ΕΩΣ 10 ΖΩΑ 0 0 0 0 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 11 ΕΩΣ 150 ΖΩΑ 12 788 747 41 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 151 ΕΩΣ 300 ΖΩΑ 4 873 873 0 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 301 ΕΩΣ 500 ΖΩΑ 1 310 0 310 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 501 ΖΩΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 17 1971 1620 351 

Πηγή : Κτηνιατρικό Μητρώο (στοιχεία 2012) Επεξεργασμένο από Δ/νσηΑγρ. Οικονομίας 

 
Καμία εκ των παραπάνω εκμεταλλεύσεων δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας ενώ τα 1971 

αιγοπρόβατα του νησιού διατρέφονται πλημμελώς και έχουν αποκλειστική κατεύθυνση την 
παραγωγή κρέατος.  
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Σύμφωνα με μελέτη βοσκοϊκανότητας που εκπονήθηκε το 2003, προτάθηκε η μείωση 
των αιγών ώστε αυτές να μη ξεπερνάνε τις 1.625. Στο νησί έχει εφαρμοστεί το Πρόγραμμα 
εκτατικοποίησης κατά την περίοδο 2004-2005 όπου επετεύχθη η μείωση του ζωικού 
πληθυσμού σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηνιατρικού Μητρώου (πίνακας 9).  Ωστόσο για 
την αειφορία των βοσκοτόπων απαιτείται όχι μόνο η μείωση του αριθμού των ζώων που 
εκτρέφονται από αυτούς αλλά και η ορθή διαχείριση αυτών (διάρκεια βόσκησης, μετακίνηση 
κοπαδιών, οριοθέτηση κτλ) κάτι που δεν πραγματοποιείται σήμερα. 

Ο προσανατολισμός της αιγοπροβατοτροφίας είναι η παραγωγή κρέατος στο σφαγείο 
της Κω και η διάθεση τους κυρίως στην τοπική αγορά. Η ελάχιστη τυροκόμιση, που γίνεται 
με παραδοσιακά μέσα και τεχνικές, είναι για οικογενειακή κυρίως κατανάλωση. 

 
 Τα παραδοσιακά τυριά που φτιάχνονται στην Νίσυρο είναι  

 τυρί της τυργιάς(τυρί εμπλουτισμένο με κατακάθια του κρασιού που μένουν στο 
βαρέλι), 

 «πατητή» 

 «παστή» 
 

Μελισσοκομία 

Σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας, στη Νίσυρο δραστηριοποιείται μόνο 
ένας μελισσοκόμος με 204 μελίσσια. Πέραν αυτού, στη μελισσοκομία, δραστηριοποιούνται  
και άλλοι κάτοικοι της Νισύρου για ιδιοκατανάλωση. Εκτιμάται ότι ο αριθμός κυψελών στο 
νησί δεν ξεπερνά τις 300.Η μεγάλη έκταση και ποικιλία σε φρυγανώδη βλάστηση, 
ενδείκνυται για την περεταίρω ανάπτυξη της μελισσοκομίας, ιδιαίτερα στη περιοχή των 
κρατήρων (Ράμμος – Λακκί) όπου λόγω της ιδιαιτερότητας των εδαφολογικών και 
μικροκλιματικών συνθηκών υπάρχει μεγάλος πληθυσμός Ερείκης (Erica manipuliflora) και 
Θυμαριού (Thymus capitatus).  Τα περισσότερα μελίσσια μεταφέρονται στο νησί της Τήλου, 
ενώ τους χειμερινούς μήνες ακολουθείται η μέθοδος της τροφοδοσίας των μελισσιών. 
Το μέλι που παράγεται είναι κυρίως θυμαρίσιο και ανθόμελο και η παραγωγή εκτιμάται σε 
5 τόνους ετησίως. Στο νησί επίσης έχει ιδρυθεί μελισσοκομικός σύλλογος με 22 ιδρυτικά 
μέλη ο οποίος σήμερα δεν δραστηριοποιείται. 

 

ΑΛΙΕΙΑ 

Στην νήσο Νίσυρο δραστηριοποιούνται δέκα (10) επαγγελματίες αλιείς, με επτά (7) 
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας, μικρού μεγέθους και περιορισμένων 
αλιευτικών δυνατοτήτων και η ενασχόληση των κατοίκων με την αλιεία είναι περιορισμένη. 
Ο αριθμός των ερασιτεχνικών σκαφών ανέρχεται στα σαράντα (40) σκάφη. Στα αλιευτικά 
πεδία που εκτίνονται στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Νισύρου δραστηριοποιούνται και 
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη (μηχανότρατες), από άλλα  νησιά (Κάλυμνο, Κω).  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 που έχουν περιορισμένες αλιευτικές δυνατότητες.  
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Έγιναν στο παρελθόν προσπάθειες για την ίδρυση και τη δημιουργία χερσαίας  μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας, σε συνδυασμό με εκμετάλλευση της γεωθερμίας με σκοπό την 
καλλιέργεια γαρίδας, αλλά δεν ευοδώθηκαν. 

 Η νήσος Νίσυρος διαθέτει ένα αλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή Πάλλοι στο οποίο οι μόνες 
ελλείψεις που παρουσιάζει είναι ο επιτοίχιος χαμηλός φωτισμός και ο χώρος ανέλκυσης 
καθέλκυσης σκαφών (γλίστρα).  

Οι ποσότητες και το είδος αλιευμάτων που διατίθενται στην νήσο Νίσυρο 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 δεν υφίστανται στο νησί, παρότι σε επίπεδο οικιακής οικονομίας 
εφαρμόζεται η παραγωγή παραδοσιακών αλίπαστων και άλλων ιχθυοπαρασκευασμάτων. 
 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στην Νίσυρο λειτουργούν δύο μονάδες παραγωγής σουμάδας. Οι μονάδες αυτές 
παρασκευάζουν σουμάδα από αμύγδαλα προερχόμενα από την ηπειρωτική Ελλάδα. Η 
ποσότητα της πρώτης ύλης που χρησιμοποιούν οι μονάδες για την παραγωγή σουμάδας 
φθάνει ετησίως τα 1000 κιλά αμύγδαλο. Παρασκευάζουν επίσης τριανταφυλλάδα, 
κανελλάδα, βυσσινάδα, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, κάππαρη και λιαστή τομάτα. Τα 
προϊόντα τους διατίθενται κυρίως σε τοπικό επίπεδο, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν 
επεκταθεί και στα γειτονικά νησιά (Κω, Ρόδο). 

Στο νησί λειτουργούν 4 κρεοπωλεία και 2αρτοποιεία. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί η δραστηριότητα της ΛΑΒΑ Μεταλλευτικής & Λατομικής 
στην εξόρυξη κίσσηρης (ελαφρόπετρας) στο νησί Γυαλί. Παρά το γεγονός ότι δεν επηρεάζει 
άμεσα την γεωργική παραγωγή της Νισύρου, εντούτοις έμμεσα τα έσοδα που αποκομίζει η 
Δημοτική αρχή πλησιάζουν το 1.000.000 € ετησίως και θα μπορούσαν να επενδυθούν σε 
υποδομές που να ευνοούν τον πρωτογενή τομέα (αρδευτικές υποδομές). Επιπλέον, με 
σκοπό την αποκατάσταση του λατομείου, δημιουργήθηκε ένα φυτώριο με περισσότερα από 
2.200 φυτά, με είδη, όπως πεύκα, βελανιδιές, συκιές, κυπαρίσσια και ακακίες. Η κατασκευή 
του φυτωρίου ξεκίνησε το 2009, και η πρώτη φύτευση έγινε τον Μάρτιο του 2010. 
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ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Ο τριτογενής τομέας είναι αρκετά ανεπτυγμένος στο νησί της Νισύρου με κυρίαρχες 
δραστηριότητες αυτές του τουρισμού. 

Α. Τουρισμός 

Ο τουρισμός στο νησί είναι κυρίως εποχιακός και εκδηλώνεται κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Οι επισκέπτες στη Νίσυρο, εποχιακοί και ημερήσιοι, ξεπερνούν τους 
40.000 ετησίως. Η δυναμικότητα σε κλίνες είναι λιγότερες από 300 οι οποίες κατανέμονται 
σε 4 ξενοδοχεία και 27 μονάδες μικρών καταλυμάτων (πίνακας 11). Για την κάλυψη των 
αναγκών σε κλίνες λειτουργεί παράλληλα και ο Δημοτικός Ξενώνας. Στο νησί παρουσιάζεται 
κυρίως ο συνεδριακός τουρισμός που τα τελευταία χρόνια έχει θέσει τις βάσεις για την 
επιτυχή συνέχισή του και ο ιαματικός ή θεραπευτικός τουρισμός ο οποίος παραμένει 
ενεργός ακόμα και σήμερα παρά το γεγονός ότι δεν ανθεί όπως συνέβαινε κατά το 
παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια κάνει την εμφάνισή του στη Νίσυρο ο γεωτουρισμός και ο 
περιπατητικός τουρισμός στα πλαίσια του εναλλακτικού τουρισμού.35 
 

Πίνακας 12: Ξενοδοχειακές Μονάδες και Μικρά καταλύματα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ **** 0 0 0 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ **** 0 0 0 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ *** 1 20 37 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ **  3 53 105 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ * 0 0 0 

ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  37 71 150 

ΣΥΝΟΛΟ 41 144 292 

Πηγή : Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων Δωδεκανήσου και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας  

 
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Νισύρου που αποτελεί και πόλο έλξης τουριστών είναι 

ότι πρόκειται για ένα νησί ηφαίστειο και μάλιστα το νεότερο μεγάλο ενεργό ηφαίστειο του 
Αιγαίου, προσδίδοντας ένα πολυδιάστατο γεωλογικό ενδιαφέρον του χώρου για τον 
επισκέπτη. Είναι ένας μοναδικός γεώτοπος και ένα διατηρητέο μνημείο της φύσης. Σε αυτό 
θα πρέπει να προστεθεί και η μεγάλη βιοποικιλότητα του νησιού προσφέρεται για 
περιπατικό τουρισμό. Πάνω από 40 μονοπάτια θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ιδιαίτερου γεωλογικού ή φυσιολατρικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος εκ των οποίων τα 
περισσότερα διατηρούνται σε καλή κατάσταση ή έχουν πρόσφατα αποκατασταθεί και έχουν 
ικανοποιητική σήμανση.36 
Οι άφθονες θερμές πηγές είναι ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Νισύρου. Σε πολλά 
σημεία κατά μήκος των ακτών του νησιού αναβλύζει ζεστό νερό, σε θερμοκρασίες που 
κυμαίνονται από 30 έως 61 βαθμούς.  
Η τελευταία περίοδος κατά την οποία λειτουργεί θεραπευτικό κέντρο στην περιοχή είναι από 
το 1895 έως τις αρχές της δεκαετίας του 30, τα γνωστά «Λουτρά Παντελίδη». Σήμερα έχουν 
αναστηλωθεί τα παλαιά λουτρά, δεν είναι όμως ακόμη έτοιμα να λειτουργήσουν. Τα νερά 
της θερμής πηγής των Λουτρών εκμεταλλεύονται τα Δημοτικά Λουτρά Μανδρακίου από το 
1872.  

                                                 
35ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΖΟΥΖΙΑΣ 2011,  «Αειφόρος Ανάπτυξη του ηφαιστείου της Νισύρου και νέα ηφαιστειολογικά 

χαρακτηριστικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής και με την συμβολή της Τηλεπισκόπησης» 

 

 
36ΙΓΜΕ 
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Μια τρίτη γνωστή θερμή πηγή είναι αυτή στον όρμο του Αυλακιού. Τα νερά της είχαν 
χρησιμοποιηθεί για λουτροθεραπείες πριν εγκαταλειφθεί ο οικισμός.  
Πέραν των θερμών πηγών, στη Νίσυρο υπάρχουν πλήθος θέσεις όπου αναδύεται θερμός 
ατμός. Δύο από αυτές τις θέσεις χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν ως φυσικές σάουνες 
(θέση Πυριά, οικισμος Εμπορειού).37 
Στο χώρο της εστίασης δραστηριοποιούνται 41 επιχειρήσεις (ΕΣΥΕ 2005) εκ των οποίων οι 
περισσότερες όπως και τα καταλύματα βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του νησιού όπου λόγω 
του λιμανιού υπάρχει μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη. 

 

Β. Μεταφορές συγκοινωνία 

Η Νίσυρος αποτελεί νησί άγονης γραμμής. Η συχνότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Νισύρου  
με το λιμάνι του Πειραία περιορίζεται σε 2 την εβδομάδα ενώ η διάρκεια του ταξιδιού είναι 
περίπου 17 ώρες. Το οχηματαγωγό Παναγία Σπηλιανή εκτελεί δρομολόγια από Νίσυρο για 
Κω και Καρδάμαινα Κω τέσσερις φορές την εβδομάδα εξυπηρετώντας τους κατοίκους του 
νησιού για μετάβαση στη Κω και επιστροφή αυθημερόν. Επίσης ένα ταχύπλοο καταμαράν 
συνδέει την Νίσυρο με την Ρόδο, Κω, Τήλο και Χάλκη. 
 

Πίνακας 12 : Συχνότητα δρομολογίων ακτοπλοϊκής σύνδεσης με άλλα λιμάνια 

ΛΙΜΑΝΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟ  ΤΑΧΥΠΛΟΑ 

ΡΟΔΟΣ 2 2 

ΚΩΣ 6 2 

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ 4 0* 

ΤΗΛΟΣ 2 2 

ΣΥΜΗ 1 0 

ΧΑΛΚΗ 0 2 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2 0 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 2 0 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1 0 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2 0 

* Τους θερινούς μήνες υπάρχει καθημερινή σύνδεση με τουριστικά πλοιάρια 

 
Τους θερινούς μήνες μικρά τουριστικά ημερόπλοια μεταφέρουν τουρίστες από την Κώ την 
Καρδάμαινα και την Κέφαλο και επιστρέφουν το απόγευμα της ίδιας ημέρας, αντίστοιχα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 ΙΓΜΕ 
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Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η κίνηση επιβατών στο λιμάνι της Νισύρου. Η μεγάλη 
αύξηση της κίνησης που παρατηρείται κατά τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο οφείλεται στην 
δραστηριοποίηση των ημερήσιων τουριστικών πλοιαρίων τα οποία μηνιαίως μεταφέρουν 
από 6000 επιβάτες (Μάιος)  έως και 15000 (Αύγουστος). 
 

Πίνακας 15 : Κίνηση Λιμένα Νισύρου 

  ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ  ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 813 794 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 769 661 

ΜΑΡΤΙΟΣ 985 855 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1545 1386 

ΜΑΙΟΣ 7267 7134 

ΙΟΥΝΙΟΣ 10493 10543 

ΙΟΥΛΙΟΣ 13419 13671 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 18903 18438 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10512 10343 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 4964 4947 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1275 1132 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1107 1003 

ΣΥΝΟΛΟ 72.052 70.907 

Πηγή : Λιμεναρχείο Νισύρου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 

7. Ανάλυση SWOT 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

1. Ο ανθρώπινος παράγοντας ως πόρος είναι διαθέσιμος προς αξιοποίηση στον 
πρωτογενή τομέα αφού δεν θεωρείται γερασμένος σε σχέση με τον μέσο όρο της 
Ελληνικής επικράτειας. 

2. Η γεωθερμία ως πηγή ενέργειας για χρήση στην γεωργία. 
3. Το έδαφος λόγω της ηφαιστιογενούς του προέλευσης θεωρείται ιδιαίτερα γόνιμο και 

με υψηλό βαθμό υδατοχωρητικότητας, που σημαίνει ότι μπορεί να καλλιεργηθεί μια 
μεγάλη ποικιλία φυτών αλλά και λόγω της ιδιαιτερότητας του εδάφους να παράγει 
υψηλής ποιότητας προϊόντα. 

4. Το μικροκλίμα ιδιαίτερα στη περιοχή Λακκί (εντός της καλδέρας) λόγω των υψηλών 
θερμοκρασιών εδάφους, ευνοεί την καλλιέργεια φυτών ευαίσθητων σε χαμηλές  

5. θερμοκρασίες ή πρώιμων προϊόντων, ενώ λόγω της υψηλής περιεκτικότητας της 
ατμόσφαιρας και του εδάφους σε θείο πολλές μυκητολογικές ασθένειες και εχθροί 
δεν αναπτύσσονται με δυνατότητα παραγωγής προϊόντων με μικρή επιβάρυνση σε 
φυτοφάρμακα.  

6. Η ύπαρξη του μεγάλου πλήθους αναβαθμίδων, παρά το υποβαθμισμένο έδαφος από 
την υπερβόσκηση, μπορεί να αποτελέσει ενεργή γεωργική γη για καλλιέργειες με 
χαμηλές απαιτήσεις σε γονιμότητα. 

7. Μεγάλες εκτάσεις φρυγανώδους βλάστησης και η ιδιαιτερότητα της χλωρίδας στο 
νησί με υψηλούς πληθυσμούς ερείκης και θυμαριού προσδίδουν κατάλληλο 
υπόβαθρο για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας. 

8. Η ποικιλία αμπέλου «Μαυραθήρικο» είναι γηγενής ποικιλία της Νισύρου και παράγει 
εξαιρετικής ποιότητας κρασί, ενώ η ηφαιστειακή σύσταση του εδάφους και το 
μικροκλίμα του νησιού του προσδίδουν υψηλότερη ποιότητα . 

9. Το μοσχαρίσιο κρέας είναι υψηλής διατροφικής αξίας (κατά 75% λιγότερο λιπώδη 
ιστό, υψηλά ω3)  λόγω του τρόπου εκτροφής τους αλλά και της ιδιαίτερης χλωρίδας 
του νησιού. 

10. Η πλούσια θαλάσσια βιοποικιλότητα. 

 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

1. Το υψηλό έλλειμμα νερού κατάλληλου για άρδευση σε συνδυασμό με την μη 
λειτουργία της λιμνοδεξαμενής καθιστά αδύνατη την καλλιέργεια φυτών 
απαιτητικών σε νερό. 

2. Η εκτεταμένη και ανεξέλεγκτη βόσκηση, έχει υποβαθμίσει ένα μεγάλο μέρος των 
εδαφών του νησιού, ενώ παρά την σημαντική μείωση των αιγών, η μη οριοθέτηση 
και πλημμελή διαχείριση των βοσκοτόπων εντείνει το πρόβλημα. 

3. Υψηλοί πληθυσμοί ανεπιτήρητων ζώων (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι) 
λειτουργούν ανασταλτικά στη καλλιέργεια χωραφιών και επιβαρύνουν τις 
εκμεταλλεύσεις με επιπλέον κόστος περίφραξης. 

4. Δεν υπάρχουν έτοιμες υποδομές σφαγείου στο νησί, με αποτέλεσμα το κόστος 
μετακίνησης ζώων να καθιστούν μη βιώσιμη την βοοτροφία και 
αιγοπροβατοτροφία. 

5. Δεν υπάρχει στο νησί μονάδα επεξεργασίας ελαιοκάρπου. 
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6. Δεν δραστηριοποιείται στο νησί ιδιώτης γεωπόνος αλλά ούτε υπηρετεί σε τοπικό 
φορέα  κάποιος γεωτεχνικός (γεωπόνος, κτηνίατρος) με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει καθοδήγηση σε γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα   

7. Η περιορισμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση με διοικητικά και οικονομικά κέντρα. 
8. Το μη επικαιροποιημένο κτηματολόγιο έχει ως αποτέλεσμα την πλημμελή απόδειξη 

ιδιοκτησίας γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ένταξη 
επενδυτικών προτάσεων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

9. Εποχικότητα της αλιευτικής δραστηριότητας και της ζήτησης αλιευτικών προϊόντων 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1. Το αυξημένο ενδιαφέρον παγκοσμίως για τον ιαματικό τουρισμό και τις 
εναλλακτικές θεραπείες παρέχει την ευκαιρία στη Νίσυρο να αυξήσει τον τουρισμό 
της και συγχρόνως να αυξήσει την ζήτηση σε τοπικά γεωργικά προϊόντα.  

2. Η ύπαρξη τεχνολογίας για μικρής κλίμακας μεταποιητικές μονάδες 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μικρών νησιών όπως της Νισύρου. 
(ελαιοτριβείο, τυροκομείο) 

3. Η ευνοϊκή μεταχείριση μικρών νησιών κάτω των 3.100 κατοίκων σε προγράμματα 
ενισχύσεων. 

4. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική 2014-2020 προβλέπει αυξημένα κονδύλια για 
αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα όπως η ανακατασκευή αναβαθμίδων. 

5. Η αυξημένη μοριοδότηση περιοχών που ανήκουν σε περιοχές NATURA 2000 για 
ένταξη τους σε προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος ( αναβαθμίδες, 
βιολογική γεωργία κλπ) 

6. Η προτεραιότητα που δίνεται σε μικρά νησιά του Αιγαίου για διάθεση δικαιωμάτων 
φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελώνων και η ένταξη αυτών σε χρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής Αμπελώνων. 

7. Η ενίσχυση οινοποιήσιμων αμπελώνων ΠΓΕ/ΠΟΠ από το πρόγραμμα ενίσχυσης 
Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους. Το ίδιο πρόγραμμα ενισχύει την καλλιέργεια της 
πατάτας, την μελισσοκομία, τα βρώσιμα φασόλια κτλ. 

8. Η αγορά της Κω τους θερινούς μήνες και η μικρή απόσταση από την Νίσυρο μπορεί 
να αποτελέσουν ευκαιρία για την Νίσυρο να διαθέσει ποιοτικά προϊόντα. 

9. Τα κοινά χαρακτηριστικά που έχει η Νίσυρος με την Σαντορίνη η οποία έχει 
αποκτήσει τεράστια φήμη για τα αγροτικά προϊόντα ποιότητας και για τον άψογο 
συνδυασμό τους με τον τουρισμό, μπορεί να αποτελέσει για την Νίσυρο ευκαιρία 
ανάδειξης των δικών της προϊόντων παρουσιάζοντας τα κοινά στοιχεία (ηφαίστειο, 
έδαφος, τοπικές ποικιλίες, παράδοση), εφαρμόζοντας όμοιες πρακτικές 
προώθησης, και δημιουργώντας επιχειρηματικές ή και θεσμικές συνεργασίες με την 
Σαντορίνη. 

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

1. Η οικονομική κρίση και οι αδύναμες κοινωνικές παροχές (εκπαίδευση, υγεία) 
ενέχουν κίνδυνο μετανάστευσης νέων ανθρώπων σε μεγαλύτερα νησιά ή στο 
εξωτερικό. 

2. Η ύφεση στο χώρο της ακτοπλοΐας και η μη θεσμοθέτηση μεταφορικού ισοδύναμου 
στα νησιά, αποτελεί κίνδυνο περαιτέρω απομόνωσης της Νισύρου με συνέπειες και 
στην τροφοδοσία με είδη πρώτης ανάγκης αλλά και στον τουρισμό. 

3. Η περαιτέρω υποβάθμιση των εδαφών από την ανεξέλεγκτη βόσκηση 
4. Η υπερβόσκηση, η έλλειψη γεωργικής δραστηριότητας και η μη λήψη μέτρων 

συντήρησης των αναβαθμίδων θέτει σε υψηλό κίνδυνο τους εδαφικούς πόρους του 
νησιού οι οποίοι με την κατάρρευση των αναβαθμίδων κινδυνεύουν από διάβρωση. 

5.  Η αποκλειστική εξάρτηση σε τρόφιμα από περιοχές εκτός του νησιού ενέχει υψηλό 
κίνδυνο έλλειψης τροφίμων ή εμφάνισης φαινόμενων εκτροπής της αγοράς 
τροφίμων (κερδοσκοπικά φαινόμενα, υψηλές τιμές λόγω έλλειψης ειδών κλπ) 

6. Η περαιτέρω καθυστέρηση λειτουργίας βασικών υποδομών κτηνοτροφίας στο νησί 
(αποπεράτωση και άδεια λειτουργίας σφαγείου), επιβαρύνει την ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας. Ενώ η λειτουργία του χωρίς γραμμή βοοειδών θα οδηγήσει την 
βοοτροφία σε κατάρρευση η οποία εμφανίζει υψηλό περιθώριο ανάπτυξης λόγω 
της ιδιαίτερης ποιότητας κρέατος αλλά και της μοναδικότητας του (ηφαιστειογενή 
βλάστηση, εκτατική μορφή εκτροφή). 

7. Το τουριστικό μοντέλο που έχει υιοθετηθεί από την Ελλάδα, με κυρίαρχα στοιχειά 
τη θάλασσα, τον ήλιο και την μαζικότητα, μπορεί να αποκλείσει ή να φέρει 
απώλειες σε  είδη τουρισμού που ταιριάζουν στην Νίσυρο (ιαματικός, περιηγητικός, 
συνεδριακός τουρισμός), με αποτέλεσμα η εξαρτώμενη από τον τουρισμό 
οικονομία του νησιού να καταρρεύσει, εάν αυτή δεν έχει αγκιστρώσεις και στον 
πρωτογενή τομέα. 

8. Το είδος τουρισμού που μπορεί να αναπτύξει η Νίσυρος προσεγγίζει εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού που στην πλειονότητα τους απαιτούν και ανάδειξη τοπικών 
προϊόντων και τοπικών γεύσεων. Η μη ύπαρξη αυτών ενέχει κίνδυνο μείωσης των 
πιθανοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης των παραπάνω μορφών τουρισμού. 
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8.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

1. Να επισκευαστεί η λιμνοδεξαμενή στη περιοχή Πάλλοι και να κατασκευαστούν τα 
δίκτυα διανομής. Το έργο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα, λόγω 
του υψηλού ελλείμματος νερού στο νησί. Επίσης θα πρέπει να ιδρυθεί ΤΟΕΒ ο οποίος 
θα διαχειρίζεται την λιμνοδεξαμενή. 
 

2. Να αποπερατωθεί το έργο των «Σφαγείων Νισύρου», και να ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες αδειοδότησης για την άμεση λειτουργία του.  Θα πρέπει επίσης να 
γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να περιλαμβάνει και γραμμή για βοοειδή.  
 
 

3. Μέχρι την τροποποίηση του υπό κατασκευή σφαγείου ώστε να δέχεται μεγάλα ζώα 
προτείνεται η τροποποίηση του προγράμματος  «Ενίσχυση Μικρών Νησιών Αιγαίου 
Πελάγους» ώστε να είναι δυνατή η  ένταξη της μεταφορά ζώων προς σφαγή σε 
σφαγεία άλλων νησιών. 
 

4. Να ιδρυθεί φορέας διαχείρισης των βοσκοτόπων από τον Δήμο Νισύρου, και να 
εφαρμοστεί το ενδεδειγμένο σύστημα βόσκησης όπως περιγράφεται στη μελέτη 
βοσκοϊκανότητας του νησιού. 
 
 

5. Να εξεταστούν και να μελετηθούν οι ιδιότητες των αρωματικών-φαρμακευτικών 
φυτών  και πως οι δραστικές ουσίες αυτών επηρεάζονται από τις ιδιαίτερες 
εδαφοκλιματικές συνθήκες του νησιού, ώστε να υπάρξουν προϋποθέσεις  για την 
δημιουργία ενός καλά οργανωμένου τομέα αρωματικών – φαρμακευτικών 
προϊόντων. 
 

6. Να δημιουργηθεί φορέας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την 
συμμετοχή των Δημοτικών αρχών και των τοπικών επιχειρήσεων των νησιών Θήρας, 
Νισύρου και Μήλου, ως νησιά ηφαίστεια, με σκοπό την προώθηση των αγροτικών 
προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την μελέτη των προϊόντων αυτών, την 
σύνδεση τους με τον τουρισμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών. 
 
 

7. Προτείνεται για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα στη γεωργία να 
συμπεριλαμβάνουν ως επιλέξιμη δαπάνη τα έξοδα που προκύπτουν για την 
επικαιροποίηση του κτηματολογίου. Επιπλέον σε περιπτώσεις όπου και η 
επικαιροποίηση έχει αντικειμενικές δυσκολίες η απόδειξη της νόμιμης κατοχής να 
γίνεται με άλλους τρόπους (Ε9). 
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

1. Προτείνεται η ανάπτυξη του κλάδου των φαρμακευτικών φυτών τα οποία λόγω του 
ισχυρού περιθωρίου ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού, και του προφίλ των 
καταναλωτών που ακολουθούν εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας, τα τοπικά 
φαρμακευτικά προϊόντα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Στο παραπάνω προστίθενται 
και οι ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης των περισσότερων αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών της Μεσογείου λόγω των ξηροθερμικών συνθηκών αλλά της 
ικανοποιητικής υδατοχωρητικότητας των εδαφών που εκμηδενίζουν τις ανάγκες 
άρδευσης αυτών των φυτών. Για την πετυχημένη ανάπτυξη του τομέα θα πρέπει να 
ιδρυθεί και μικρή  ομάδα παραγωγών η οποία να μπορεί να δημιουργήσει μονάδα 
επεξεργασίας αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών χρηματοδοτούμενη από το 
επιχειρησιακό της πρόγραμμα. 
 

2. Προτείνεται η φύτευση αμπελώνων με την τοπική ποικιλία Μαυραθήρικο αλλά και 
ελληνικές ποικιλίες όπως Ασύρτικο, Μανδηλαριά, Αθήρι κλπ. ώστε να μπορέσει να 
παραχθεί κρασί που θα είναι χαρακτηριστικό του νησιού ακολουθώντας ένα 
μοντέλο ανάπτυξης αμπελουργίας με έκταση 40-50 στρ. και δημιουργία μικρού, 
πλήρως επισκέψιμου οινοποιείου. Η φύτευση των αμπελιών στις υφιστάμενες 
αναβαθμίδες και η ευκαιρία  εκ βάθρων ανασύστασης της αμπελουργίας στο νησί 
παρέχει προϋποθέσεις για δημιουργία συστηματικών αμπελώνων διαμορφωμένων 
σύμφωνα με τις επιταγές του οινοτουρισμού. Εξάλλου το ηφαιστειογενές έδαφος 
και η γηγενή ποικιλία Μαυραθήρικο μπορούν να δώσουν προδιαγραφές κρασιού 
και φήμη που να προσεγγίζουν αυτές των κρασιών της Σαντορίνης. 
 
 

3. Προτείνεται η ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων παραγωγής τοπικών ποιοτικών 
προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας ώστε η προστιθέμενη αξία που θα τους 
προσδίδεται να τις καθιστά βιώσιμες και ανταγωνιστικές δεδομένου του υψηλού 
κόστους παραγωγής και διάθεσης που επιβαρύνουν εκμεταλλεύσεις μικρών νησιών 
όπως η Νίσυρος. Επιπλέον η βιολογική καλλιέργεια στο νησί της Νισύρου 
ενδείκνυται λόγω περιορισμένων κινδύνων προσβολής από εχθρούς και ασθένειες.  
 

4. Προτείνεται η ίδρυση μικρής ομάδας παραγωγών βιολογικής καλλιέργειας, η οποία 
θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί για την δημιουργία μικρής μονάδας τυποποίησης 
των βιολογικών προϊόντων. 
 
 

5. Προτείνεται η ίδρυση μικρής ομάδας παραγωγών βιολογικής παραγωγής βοοειδών, 
η οποία θα μπορέσει να πιστοποιήσει την υψηλή ποιότητα μοσχαρίσιου κρέατος 
που παράγεται στο νησί και να καρπωθεί την προστιθέμενη αξία που προκύπτει. Η 
ομάδα παραγωγών είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί για τις 
πιστοποιήσεις που απαιτούνται τις βελτιώσεις και αδειοδοτήσεις αλλά  και για την 
αγορά εξοπλισμού και ενδεχομένως φορτηγού μεταφοράς ζώων σε περίπτωση μη 
τροποποίησης του υπό κατασκευή σφαγείου. 
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6. Προτείνεται η συστηματικότερη καλλιέργεια ζωοτροφών με την αξιοποίηση 
κατάλληλων εδαφών και την χρήση πιο αποδοτικών ποικιλιών για την όσο το 
δυνατόν πλήρωση των κτηνοτροφικών αναγκών του νησιού ώστε να μειωθεί το  
κόστος παραγωγής. 
 

7. Τακτοποίηση αδειοδοτήσεων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 
 

8. Προτείνεται η ανάπτυξη μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων δεδομένου των μικρών 
απαιτήσεων των μονάδων αυτών σε ανάγκες νερού αλλά και των υψηλών 
δυνατοτήτων παραγωγής μελιού εξαιρετικής ποιότητας. Επιπλέον η ύπαρξη 
μελισσοκομικού συλλόγου (ο οποίος διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό) μπορεί να 
δραστηριοποιηθεί  όχι μόνο με κατεύθυνση την παραγωγή μελιού αλλά και άλλων 
μελισσοκομικών προϊόντων όπως γύρης, βασιλικού πολτού, κλπ. Η ανάπτυξη της 
μελισσοκομίας συνδυάζεται με την καλλιέργεια αρωματικών φυτών και  βοτάνων 
και η μια δραστηριότητα συμπληρώνει την άλλη. 
 
 

9. Εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Πάλλοι. 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν καλή διαβίωση των ζώων, θέματα υγιεινής, 
σύγχρονη κτηνοτροφία, βιολογική κτηνοτροφία και τυροκόμιση. 
 

2. Εκπαίδευση για βασικές αρχές γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γενικά στοιχεία 
καλλιεργειών, ασθένειες κτλ. 
 
 

3. Εκπαίδευση σε θέματα βασικών αρχών αμπελουργίας και οίνου καθώς και την 
νομοθεσία που τα διέπει. 
 

4. Εκπαίδευση στον τομέα των θεραπευτικών φυτών (καλλιέργεια, χρήσεις, εμπορία 
κτλ) 
 
 

5. Εκπαίδευση γεωργών και νέων για την βιολογική γεωργία και την νομοθεσία σχετικά 
με αυτή. 
 

6. Ενημέρωση για νέα επενδυτικά προγράμματα στη γεωργία αλλά και προϋποθέσεις 
ενισχύσεων σύμφωνα με την ΚΑΠ 2014-2020. 
 
 

7. Εκπαίδευση για την ίδρυση ομάδων παραγωγών, νομικό πλαίσιο, προϋποθέσεις και 
πλεονεκτήματα. 
 

8. Εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν αγροτουρισμό (οινοτουρισμό, θεραπευτικά 
φυτά-ιαματικός τουρισμός) τρόπους ανάπτυξης και μελέτη περιπτώσεων. 

 


