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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πάτμος, ένα νησί ευλογημένο από το Θεό και από τη φύση. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο του 

συμπλέγματος των Δωδεκανήσων, νότια της Σάμου, νοτιοανατολικά της Ικαρίας και βορειοδυτικά 

της Λέρου. Είναι σχετικά μικρό νησί, με έκτασή που φθάνει τα 34,142 τ.χλμ. και μήκος ακτών 72 

χλμ. Απέχει 111 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο και 163 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Πειραιά. 

Με την εφαρμογή της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας κατά το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης, το νησί της Πάτμου, τα νησιά Αρκοί, Μαράθι καθώς και οι γύρω πολυάριθμες 

νησίδες αποτελούν τον ενιαίο Δήμο Πάτμου. Η Πάτμος μαζί με τα νησιά Αστυπάλαια, Λέρος και 

Κάλυμνος υπάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου. 

Το έδαφός της είναι βραχώδες, ηφαιστειογενές και απότομο με ψηλότερη κορυφή τον 

Προφήτη Ηλία (270 μ.) που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού. Γενικά η ακτογραμμή της είναι 

πολυσχιδής με πλήθος ακρωτηρίων, όπως ο Τράγος, ο Γερανός και το Μπάλωμα. Οι δύο 

μεγαλύτεροι οικισμοί της Πάτμου είναι η Χώρα της Πάτμου, που είναι χτισμένη σε ύψωμα γύρω 

από το Κάστρο – Μοναστήρι του Άγιου Ιωάννη του Θεολόγου και η Σκάλα, το λιμάνι της Πάτμου. 

Άλλοι δυο σημαντικοί οικισμοί είναι ο παραλιακός Γροίκος και ο Κάμπος, που αποτελείται από 

τον Πάνω Κάμπο χτισμένο σε χαμηλούς λόφους και τον Κάτω Κάμπο, που εκτείνεται στην 

ομώνυμη παραλία. 

Στην Πάτμο δεν υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός και τα παρακάτω δεδομένα είναι από τον 

μετεωρολογικό σταθμό της Λέρου (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία).  

ΜΗΝΕΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ˚C 
Μέση 

σχετική 
υγρασ. 

% 

ΥΕΤΟΣ 
Επικρα-
τούσα 
διεύθ. 

ανέμου 

Μέση 
ένταση 
ανέμου 

σε 
κόμβους 

Μέση Μέση 
Μέγιστη 

Μέση 
Ελάχιστη 

Απολύτως 
Μέγιστη 

Απολύτως 
Ελάχιστη 

Μέση 
απολύτως 
Μέγιστη 

Μέση 
απολύτως 
Ελάχιστη 

Μέσο 
ύψος 
χλσμ. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 11,04 13,67 7,86 16,60 2,40 16,60 3,00 67,83 83,20 N 8,57 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11,06 13,51 7,35 18,80 0,00 18,80 1,20 66,90 86,00 N 9,52 

ΜΑΡΤΙΟΣ 13,45 15,73 9,43 21,40 2,60 20,00 4,65 68,83 49,60 N 9,63 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 16,32 19,61 11,59 27,40 5,20 25,40 7,60 67,51 46,30 N 7,16 

ΜΑΙΟΣ 20,27 23,24 14,87 26,80 7,40 26,60 10,56 65,45 16,47 N 6,59 

ΙΟΥΝΙΟΣ 24,47 28,40 19,28 33,60 12,20 33,33 15,20 59,13 0,25 N 7,28 

ΙΟΥΛΙΟΣ 26,18 29,64 21,64 36,80 2,20 34,76 17,05 60,67 0,00 N 8,33 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 26,24 29,65 21,96 36,60 16,40 34,40 18,60 64,00 0,37 N 7,68 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23,72 26,79 19,85 31,80 12,00 31,47 15,56 61,96 12,10 N 8,25 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20,98 24,91 16,42 29,40 10,00 29,20 12,12 70,62 3,57 N 6,68 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 16,20 19,61 12,06 26,20 4,40 25,30 6,24 69,09 95,63 N 8,76 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12,63 15,77 9,52 19,00 2,40 19,00 3,64 70,04 67,70 N 9,23 

ΕΤΟΣ 18,55 21,71 14,32 36,80 0,00 26,24 9,62 66,00 461,18 N 8,14 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
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Η μέση ετήσια θερμοκρασία που καταγράφεται στον προαναφερθέντα μετεωρολογικό 

σταθμό ανέρχεται στους 18,55 °C. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία αέρα, 7,35 °C, καταγράφεται το 

Φεβρουάριο, ενώ η μέση μέγιστη καταγράφεται τον Αύγουστο και ανέρχεται σε 29,65 °C.  

Το μέσο συνολικό ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων ανέρχεται στα 461,18 

χλσμ. Οι μήνες που εμφανίζουν τους ισχυρότερους ανέμους είναι οι Φεβρουάριος Μάρτιος και ο 

Δεκέμβριος, με επικρατέστερη Διεύθυνση τη Βόρεια. Η μέση ετήσια σχετική υγρασία, ανέρχεται 

σε 66,0%. Οι ημέρες νέφωσης κατά τη διάρκεια του έτους, στην ευρύτερη περιοχή, κυμαίνονται 

στο 39,3%, με περισσότερες ημέρες νέφωσης τους μήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο και λιγότερες 

ημέρες νέφωσης τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. 

 

 

Α.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η Πάτμος είναι ένα μικρό νησί με έντονο ανάγλυφο. Έχει επιμήκες, ακανόνιστο σχήμα που 

θυμίζει ιππόκαμπο. Το έδαφός της είναι βραχώδες, ηφαιστειογενές και άγονο.  

Η χλωρίδα της περιλαμβάνει κυρίως αγροτικές καλλιέργειες στα παραλιακά και τα πεδινά 

και φρυγανικά οικοσυστήματα στα ορεινά. Στο νότιο και στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού  

εμφανίζεται μακία βλάστηση (κυρίως σχίνοι και πουρνάρια). Από τη Χώρα Πάτμου μέχρι τη Σκάλα 

υπάρχει δάσος τραχείας πεύκης, ενώ στην περιοχή Λάμπη βρίσκεται το μοναδικό στα 

Δωδεκάνησα δάσος από κουμαριές.  

Οι Αρκιοί και οι νησίδες τους (12 περίπου) είναι περιοχές του Δικτύου Natura 2000, στο 

οποίο περιλαμβάνονται και οι Λειψοί, το Αγαθονήσι και οι βραχονησίδες τους. 

Το βόρειο και νότιο τμήμα της Πάτμου συγκαταλέγεται στις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά 

της Ελλάδας (ΣΠΠΕ). Στους Αρκιούς και τις βραχονησίδες της Πάτμου έχουν καταγραφεί περίπου 

6 τύποι οικοτόπων, μεταξύ των οποίων απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο 

(με ενδημικά Limonium spp.), Διαπλάσεις ή σχηματισμοί ή θαμνώδεις φυτοκοινωνίες με 

Euphorbia dendroides, Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου και Θαλάσσια σπήλαια.  

 Στους Αρκιούς και τις άλλες νησίδες κάνουν την εμφάνισή τους η χελώνα Caretta caretta 

και η Μεσογειακή φώκια. Εκεί ευδοκιμεί και το Silene holzmannii, ένα ενδημικό φυτό το οποίο 

προστατεύεται (συνθήκη Βέρνης και Ελληνική Νομοθεσία). Στη βραχονησίδα Καλόβολος φύεται 

και ο απήγανος (Ruta chalepensis).  

 

Α.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Η Πάτμος  κατοικείται από το 4ο αιώνα π.Χ. σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα. Πρώτοι 

κάτοικοι αναφέρονται οι Κάρες από την Καρία της Μικράς Ασίας. Θεωρείται ότι η ονομασία του 

νησιού συνδέεται με το όρος Λάτμος της Καρίας. Ελάχιστες αναφορές για το νησί υπάρχουν σε 

κείμενα αρχαίων συγγραφέων, όπως του Πλινίου, του Στράβωνα και του Θουκυδίδη. 
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Είναι ένα θρησκευτικό κέντρο, ονομάζεται και ‘’Ιερουσαλήμ’’ του Αιγαίου. Με το νόμο 

1155/81 του Ελληνικού Κοινοβουλίου ανακηρύχθηκε ‘’Ιερό Νησί’’,  με παγκόσμιο ενδιαφέρον, 

χάρη στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης και την Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, τα οποία έχουν 

εγγραφεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της  UNESCO το 1999 μαζί με τον 

παραδοσιακό μεσαιωνικό οικισμό της Χώρας Πάτμου. 

Το Σπήλαιο της Αποκάλυψης βρίσκεται στο μέσον περίπου της διαδρομής από το λιμάνι της 

Σκάλας μέχρι τη χώρα. Η χριστιανική παράδοση υποστηρίζει ότι μέσα στη σπηλιά σχίστηκε ο 

βράχος και από εκεί, από τρεις μικρότερες σχισμές που συμβολίζουν την Αγία τριάδα, ακούγονταν 

η φωνή του Θεού όταν υπαγόρευε στον Ιωάννη το κείμενο της Αποκάλυψης. Η σπηλιά 

διαμορφώθηκε σε λατρευτικό χώρο από τον ιδρυτή της μονής της Πάτμου Όσιο Χριστόδουλο. 

Ιστορικά, τον οικιστικό χαρακτήρα της Πάτμου, τον καθόρισε το μοναστήρι του Ιωάννη του 

Θεολόγου μιας και όλο το νησί ανήκε στην ιδιοκτησία του, ενώ ακόμη και σήμερα κατέχει ένα 

μεγάλο τμήμα της γης της Πάτμου. Ιδρυτής της Μονής της Πάτμου  είναι ο Όσιος Χριστόδουλος, 

ο οποίος γεννήθηκε το 1021 στη Νίκαια της Βιθυνίας. Αξιόλογο είναι το Αρχείο της Μονής, όπου 

φυλάσσονται σημαντικά έγγραφα 125 βυζαντινά (αυτοκρατορικά χρυσόβουλα, πατριαρχικά 

σιγίλια κλπ) και περίπου 13.000 μεταβυζαντινά. Πλουσιότατη είναι επίσης η βιβλιοθήκη του 

μοναστηριού που συστάθηκε από τον Όσιο Χριστόδουλο. Σήμερα υπάρχουν σχεδόν 1.100  

χειρόγραφοι κώδικες, από τους οποίους 325 είναι γραμμένοι σε περγαμηνή.  

Οι δύο μεγαλύτεροι οικισμοί της Πάτμου είναι η Σκάλα, το λιμάνι της Πάτμου, και η Χώρα 

της Πάτμου που είναι χτισμένη γύρω από το Κάστρο – Μοναστήρι του Άγιου Ιωάννη του 

Θεολόγου. Υπάρχουν αρκετοί οικισμοί και μετόχια διάσπαρτα σε όλο το νησί στην ενδοχώρα  και 

στις ακτές, ενώ σημαντικά είναι δυο ακόμη χωριά. Ο παραλιακός Γροίκος και ο Κάμπος που 

αποτελείται από τον πάνω Κάμπο χτισμένο σε χαμηλούς λόφους και τον κάτω Κάμπο, που 

εκτείνεται στην ομώνυμη παραλία. Ξεχωριστή είναι και η αρχιτεκτονική στην Πάτμο. Πρώτα από 

όλα η Χώρα που είναι ένας καθαρά μεσαιωνικός οικισμός που περιβάλλει το οχυρωμένο 

μοναστήρι και η αρχιτεκτονική της είναι αυστηρή και σπάνια. 

Στην Πάτμο διοργανώνεται  το ‘’Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής της Πάτμου’’, το οποίο 

διανύει  την δεύτερη δεκαετία του. Ένας θεσμός που παράγει πολιτισμό τόσο ταιριαστός με την 

ατμόσφαιρα της Πάτμου, που ενώ ξεκίνησε το 2001 είναι λες και υπήρχε στην Πάτμο από πάντα. 

Επίσης διοργανώνεται το ‘’Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Πάτμου’’ (International Film 

Festival of Patmos – IFFP). Το Φεστιβάλ μετά την διακοπή μιας χρονιάς το 2011, συνέχισε το 2012 

και τώρα το 2013, χάρη στις προσπάθειες των ανθρώπων που το οραματίστηκαν, αλλά και των 

ανθρώπων που αγκάλιασαν την ιδέα του Φεστιβάλ και το στηρίζουν. Οι χώροι του 

κινηματογραφικού φεστιβάλ της Πάτμου είναι: ο θερινός κινηματογράφος που στήνετε στο 

δημοτικό σχολείο της Σκάλας της Πάτμου, χωρητικότητας 400 ατόμων  και η αίθουσα για την 

προβολή των ντοκιμαντέρ στο πολυτελές ξενοδοχείο Patmos Aktis, στον κόλπο του Γροίκου. 
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Α.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, 

ανέρχεται σε 3.047 κατοίκους. Από αυτούς οι 44 είναι μόνιμοι κάτοικοι της νησίδας ‘’Αρκιοί’’ και 

5 της νησίδας Μαράθι. 

 

Μόνιμος Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

  2001 2011 

ΠΑΤΜΟΣ 3.053 3.047 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 188.506 190.988 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 298.462 308.975 

Πηγή: Ελ. Στατ. 
 

Η εξέλιξη του πληθυσμού από το 1951 έως το 2011 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα  
 

  
Πραγματικός Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΠΑΤΜΟΣ 2.731 2.686 2.486 2.607 2.715 3.044 3.477 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 121.480 123.021 121.017 145.071 163.476 190.071 242.270 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 247.439 222.980 207.354 233.529 257.481 302.686 366.795 

Πηγή: Ελ. Στατ. 
 

Από τον πίνακα διαπιστώνεται ότι ο πληθυσμός παρουσίασε μικρή μείωση μέχρι το 1971 

και στη συνέχεια μία μικρή αύξηση, η οποία οφείλεται στη δημιουργία κατάλληλων 

προϋποθέσεων για τη γενικότερη ανάπτυξη (δημιουργία υποδομών, βελτίωση συγκοινωνιών κλπ) 

και στην ανάπτυξη του τουρισμού, ειδικότερα του θρησκευτικού, με επισκέπτες τόσο από το 

εξωτερικό όσο και το εσωτερικό της Ελλάδας.  

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

απογραφή του 2011. 

Φύλο 
Ομάδες 
ηλικιών 

Αριθμός 
ατόμων 

Άρρενες 

0-14 225 

15-24 170 

25-64 914 

65 και άνω 226 

Θήλεις 

0-14 232 

15-24 112 

25-64 893 

65 και άνω 275 

Σύνολο 3.047 

Πηγή: Ελ. Στατ. (2011) 
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Η διάρθρωση της απασχόλησης του πληθυσμού κατά τομέα σύμφωνα με την απογραφή του 

2001 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

  
Α'ΓΕΝΗΣ Β'ΓΕΝΗΣ Γ'ΓΕΝΗΣ Νέοι, Mη δυνάμενοι να 

καταταγούν κατά κλάδο 
Σύνολο 

ΠΑΤΜΟΣ 133 312 773 73 1.291 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ 4.616 13.394 55.994 8.332 82.336 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9.854 25.529 80.932 12.425 128.740 

Πηγή: Ελ. Στατ. (2001) 

Τα στοιχεία του πίνακα επιβεβαιώνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού 

απασχολείται στον Τριτογενή τομέα κάτι που είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης του τουρισμού. 

Νεότερα στοιχεία (της απογραφής 2011) για την απασχόληση του πληθυσμού δεν έχουν 

δημοσιευτεί ακόμη από τη Στατιστική Υπηρεσία.  

Σύμφωνα όμως, με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2012 στην Πάτμο υποβλήθηκαν 41 αιτήσεις 

για λήψη ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης. Από τις 41 αιτήσεις οι 26 αφορούν κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες καθώς αιτούνται επιπλέον και εξισωτική αποζημίωση.  

 
 
Α.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Μεταφορών 

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

μεταφοράς προϊόντων και εφοδίων. 

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση εξυπηρετείται από το λιμάνι στη ‘’Σκάλα’’. Οι λιμενικές και 

θαλάσσιες δραστηριότητες καλύπτονται από το Υπολιμεναρχείο Πάτμου. Το λιμάνι της Πάτμου 

διαθέτει υπηρεσίες Τελωνείου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων και επομένως είναι δυνατό να εξυπηρετήσει κινήσεις εξωτερικού.  

 

Ύδρευσης - Άρδευσης  

Οι ανάγκες ύδρευσης του νησιού καλύπτονται από :  

 Το φράγμα στην περιοχή «Λιβάδι», χωρητικότητας 455.000κ.μ. Από αυτό αρδεύονται 150 

στρέμματα. Το νερό που συλλέγεται χρησιμοποιείται επικουρικά για ύδρευση  

 Με την μεταφορά νερού με υδροφόρο πλοίο (150.000κμ./έτος) και  

  Από ιδιόκτητα πηγάδια-γεωτρήσεις. 

 

Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας 

Η ενεργειακή υποδομή αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από το δίκτυο της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Υπάρχει ένα εργοστάσιο ΔΕΗ ΤΠΣ Πάτμου στην περιοχή “ΝΕΤΙΑ’’.  

Η χρήση ήπιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιορίζεται στη χρήση της ηλιακής 

ενέργειας για θέρμανση νερού για οικιακή χρήση. Υπάρχουν φωτοβολταϊκά σε μικρή κλίμακα. Το 

δίκτυο του ΟΤΕ καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας. 
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Α.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Α.6.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Στην Πάτμο, ο πρωτογενής τομέας είναι περιορισμένος, τα εδάφη της είναι ηφαιστειογενή, 

βραχώδη και άδενδρα.  

Η κτηνοτροφία στο νησί περιλαμβάνει την αιγοπροβατοτροφία και την μελισσοκομία καθώς 

είναι προσαρμοσμένες στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Πρόκειται για 

προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και οι μέθοδοι καλλιέργειας τους πλησιάζουν τις βιολογικές. 

 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η γεωργική γη που δύναται να καλλιεργηθεί είναι 11.000στρ. σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  

Χρήσεις 

Πάτμος Ν. Δωδεκανήσου 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Γεωργική γη 11.000 24 765.900 28 

Βοσκότοποι 7.600 17 520.400 19 

Δάση 25.600 57 1.200.500 44 

Λοιπές 
εκτάσεις 800 2 217.200 8 

Σύνολο 45.000 100 2.704.000 100 

Πηγή: Ελ. Στατ. (Χρήσεις γης  1999-2000) 
 

Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι είναι 7.600 στρ. Ο βοσκότοπος όμως, που 

αξιοποιείται, σύμφωνα με τον κατάλογο του δικαιώματος βοσκής για το 2013 του Δήμου Πάτμου, 

είναι 6.340,5στρ. Η έκταση των 25.600στρ. που χαρακτηρίζονται ως δάση δεν αποτελούνται από 

συμπαγείς συστάδες δασικών δέντρων αλλά πρόκειται για εκτάσεις που καλύπτονται από 

θαμνώδη, φρυγανώδη και μακία  βλάστηση και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην 

κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία.  

Η καλλιεργημένη γεωργική γη είναι 3.275στρ. και από αυτήν αρδεύονται τα 298στρ. τα 

οποία θεωρούνται σημαντική έκταση για μικρό νησί. Οι δενδρώδεις καλλιέργειες δεν έχουν 

συστηματική μορφή, είναι διάσπαρτα, εκτός από τα ελαιόδεντρα και κάποιες αμυγδαλιές. Η 

διάθρωση των καλλιεργειών κατά κατηγορία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα υπάρχει.  

Κατηγορίες Καλλιεργειών 
Σύνολο έκτασης 

(στρ.) 
Αρδευόμενη 
Έκταση (στρ.) 

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας και 
λοιπές καλλιέργειες 2.247 96 

Κηπευτική γη, θερμοκήπια 172 172 

Αμπέλια 160 2 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 92 28 

Αγρανάπαυση 604 0 

Σύνολο Γεωργικής Γης 3.275 298 

Πηγή: Ετήσιο γεωργικό δελτίο 2009 Ελ. Στατ. 



 7 

Η διάρθρωση των καλλιεργειών αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Α/Α Είδος Έκταση ( στρ ) Παραγωγή ( κιλά ) 

1 Σιτάρι σκληρό 383 49.790 

2 Κριθάρι 721 72.100 

3 Κουκιά  10 1.000 

4 Λαθούρια (φάβα) 18 5.400 

5 Ρεβίθια 2 600 

6 Ζαχαρότευτλα 2 2.000 

7 Λαθούρια 20   

8 Κριθάρι για σανό 370 111.000 

9 Βρώμη για σανό 257 77.100 

10 Βίκος για σανό 140 48.000 

11 Κριθάρι 80   

12 Βρώμη 110   

13 Βίκος 40   

14 Καρπούζια 22 30.800 

15 Πεπόνια 13 11.700 

16 Γλυκοπατάτα 4 4.000 

17 Πατάτες 55 51.000 

18 Λάχανα 8 9.600 

19 Κουνουπίδια 7 7.000 

20 Σπανάκι 2 1.200 

21 Κρεμύδια ξερά 12 11.600 

22 Σκόρδα ξερά 4 2.000 

23 Μαρούλια 4 2.800 

24 Αντίδια και ραδίκια 6 3.000 

25 Τομάτες υπαίθρου 59 100.000 

26 Τομάτες θερμοκηπίου 3 30.000 

27 Φασολάκια χλωρά 8 5.600 

28 Μπάμιες ποτιστικές 6 3.600 

29 Μπάμιες ξηρικές 2 1.000 

30 Κολοκυθάκια 18 19.800 

31 Αγγούρια υπαίθρου 13 18.200 

32 Αγγούρια θερμοκηπίου 3 30.000 

33 Μελιτζάνες υπαίθρου 16 15.600 

34 Μελιτζάνες θερμοκηπίου 1 2.000 

28 Ελαιόδενδρα ελαιοποιήσεως 47 17.000 

29 Ελαιόδενδρα για ελιές βρώσιμες   10.500 

30 Άμπελοι για οινοπαραγωγή     

31 Άμπελοι για επιτραπέζια σταφύλια     

32 Μανταρινιές 1 4.000 

33 Λεμονιές 20 40.000 

34 Πορτοκαλιές 4 7.470 

35 Αχλαδιές 3 9.000 

36 Συκιές 7 21.900 

37 Αμυγδαλιές 10 20.800 

38  Ροδακινιές   3.300 

39 Βερικοκιές   2.400 

 40 Μηλιές   1.350 

ΣΥΝΟΛΟ 2.511   
Πηγή: Ετήσιο γεωργικό δελτίο 2009 Ελ. Στατ. 
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Ελαιοκαλλιέργεια  

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελαιοκομικού Μητρώου στην Πάτμο υπάρχει μία εγγραφή, 

συνολικής έκτασης 23 στρ. και 386 ελαιοδένδρων, ιδιοκτησίας της Ι. Μ. Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου. Ο παραγόμενος ελαιόκαρπος χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για παραγωγή 

ελαιολάδου και λιγότερο για παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για 

επέκταση της καλλιέργειας. 

Στην Πάτμο δεν υπάρχει ελαιοτριβείο. Ο καρπός που συλλέγεται μεταφέρεται στη Λέρο για 

να γίνει η έκθλιψη του, πράγμα που συνεπάγεται αύξηση του κόστους παραγωγής.  

Κηπευτικά 
 

Η καλλιέργεια κηπευτικών δεν είναι ανεπτυγμένη. Υπάρχουν οικογενειακοί λαχανόκηποι 

περιορισμένης έκτασης. 
 

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

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

Τύπος γεωργικού μηχανήματος Αριθμός  

Γεωργικοί ελκυστήρες  διαξονικοί 6 

Μονοαξονικοί ελκυστήρες (φρέζες) 7 

Θεριστικές (κομπίνες) 1 

Θεριστικές απλές 2 

Αλωνιστική 1 

Χορτοσυλλέκτες 10 

Αντλίες  (βενζινοκίνητη) 150 

Αντλίες  (πετρελαιοκίνητη) 18 

Αντλίες  (ηλεκτροκίνητη) 45 

Συγκροτήματα στάγδην άρδευσης 4 

Κλαδευτικά 25 

Μελιτοεξαγωγείς 1 
Πηγή: Ετήσιο στατιστικό δελτίο 2009 Ελ. Στατ. 

 

 
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

Η διάρθρωση του ζωικού πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.    
 

Είδος Αριθμός  Ζώων  Είδος Αριθμός Ζώων 

Ίπποι αρσενικοί 6  Πρόβατα (κοπαδιάρικα) 500 

Ίπποι θηλυκοί 6  Αίγες  (οικόσιτες) 220 

Ημιόνοι 20  Αίγες (κοπαδιάρικες) 3.300 

Όνοι (αρσενικοί) 17  Κουνέλια 600 

Όνοι (θηλυκοί) 24  Όρνιθες χωρικής εκτροφής 3.500 

Βοοειδή (αρσενικά) 6  Χήνες 40 

Βοοειδή (θηλυκά) 19  Πάπιες 100 

Χοίροι αναπαραγωγής 20  Γαλοπούλες 190 

Χοίροι (κρεατοπαραγωγής) 35  Μέλισσες 230 

Πρόβατα  (οικόσιτα) 150    

Πηγή: Ετήσιο στατιστικό δελτίο 2009 Ελ. Στατ. 
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Οι κλάδοι που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον είναι η αιγοπροβατοτροφία και η 

μελισσοκομία. Βοοειδή  υπάρχουν λίγα στο νησί ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι καλύπτουν ανάγκες της 

οικογενειακής κατανάλωση. 

 

Αιγοπροβατοτροφία 

Στο νησί υπάρχουν 39 εκμεταλλεύσεις και εκτρέφονται συνολικά  4.161 αιγοπρόβατα 

σύμφωνα με το μητρώο της Κτηνιατρικής. Από τον πίνακα φαίνεται ότι τα πρόβατα είναι  562 ενώ 

οι αίγες είναι πολύ περισσότερες και ανέρχονται σε 3.599.  
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Μ
ΕΤ

Α
Λ

Λ
ΕΥ

ΣΕ
ΙΣ

  
ΑΙΓΕΣ ΠΡΟΒΑΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΩΝ 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ 

 

Θ
Η

Λ
Υ

Κ
Ω

Ν
 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ 

 

Α
Ρ

ΣΕ
Ν

ΙΚ
Ω

Ν
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΖΩΩΝ 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ 

Θ
Η

Λ
Υ

Κ
Ω

Ν
 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ 

 

Α
Ρ

ΣΕ
Ν

ΙΚ
Ω

Ν
 

ΣΥ
Ν

Ο
Λ

Ο
 

1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 11 ΕΩΣ 150 ΖΩΑ 31 1.772 1.673 99 206 192 14 1.978 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 151 ΕΩΣ 300 ΖΩΑ 5 885 808 77 142 128 14 1.027 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 301 ΕΩΣ 500 ΖΩΑ 3 942 900 42 214 200 14 1.156 

ΣΥΝΟΛΟ 39 3.559 3.381 218 562 520 42 4.161 

Πηγή: Μητρώο Κτηνιατρικής 2012 

Από τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες μονάδες είναι 

μικρές και ο αριθμός των ζώων κυμαίνεται από 11 έως 150. 

 Καμία δε διαθέτει άδεια λειτουργίας. Λειτουργούν με υποτυπώδεις υποδομές, οι χώροι 

ενσταυλισμού  είναι πρόχειροι (ιδιοκατασκευασμένοι) και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη 

διαχείμαση των ζώων. Η διατροφή των ζώων στηρίζεται κυρίως στη βόσκηση. Συμπληρωματική 

τροφή δίνεται την περίοδο της διαχείμασης. Σύμφωνα με τον πίνακα (φυτικής παραγωγής ) 

καλλιεργούνται 767στρ. για παραγωγή ζωοτροφών.    

Ο κύριος προσανατολισμός της κτηνοτροφίας του νησιού είναι η παραγωγή κρέατος ενώ η 

αξιοποίηση του γάλακτος στην Πάτμο είναι σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ στους Αρκιούς είναι αξιόλογη.  

Δεν υπάρχει τυροκομείο ενώ η ελάχιστη ποσότητα τυριών παράγεται με παραδοσιακά μέσα. Ο 

μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής καταναλώνεται τοπικά. Σοβαρό μειονέκτημα είναι ότι δεν 

υπάρχει σφαγείο.  

 

Μελισσοκομία 

Στο νησί δραστηριοποιούνται 3 μελισσοκόμοι με συνολικό αριθμό κυψελών 352 σύμφωνα 

με το μητρώο μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. Επίσης 

από μελισσοκόμους της Καλύμνου μεταφέρονται περίπου τριακόσιες (300) κυψέλες από το 

φθινόπωρο ως την άνοιξη. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου. Από 
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τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των μελισσοκόμων διατηρεί 

μικρό αριθμό κυψελών και στοχεύει στην απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος.  

    
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΥΨΕΛΩΝ 

1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 1 ΕΩΣ 30 ΚΥΨΕΛΕΣ 1 12 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 31 ΕΩΣ 100 ΚΥΨΕΛΕΣ 1 40 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 201 ΚΑΙ ΑΝΩ 1 300 

  
ΣΥΝΟΛΟ 3 352 

Πηγή: Τμ. Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
 

Η παραγωγή μελιού είναι μικρή, διότι δεν υπάρχει ανθοφορία όλη τη διάρκεια της χρονιάς 

αλλά παράγεται μέλι εξαιρετικής ποιότητας. Στην Πάτμο οι μελισσοκόμοι προτιμούν τη στατική 

μελισσοκομία λόγω του κόστους των μεταφορών από νησί σε νησί. 

Η παραγωγή κυμαίνεται από 10-15 κιλά μέλι ανά κυψέλη και διατίθεται στην τοπική αγορά 

από τους ίδιους τους μελισσοκόμους σε καλές τιμές λόγω της εξαιρετικής ποιότητας. Αυτό δείχνει 

ότι υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου.  

 

ΑΛΙΕΙΑ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Αλιείας στην νήσο Πάτμο δραστηριοποιούνται 

περίπου εκατόν σαράντα ένας  (141) επαγγελματίες αλιείς, με ογδόντα τέσσερα (84) 

επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, μικρής παράκτιας αλιείας. 

Από τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι η ενασχόληση των κατοίκων με την αλιεία είναι 

περιορισμένη, μόνο το 4,63% των κατοίκων του νησιού δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με 

την αλιεία.  

Το νησί διαθέτει έναν (1) λιμένα μικτής χρήσης στη Σκάλα Πάτμου. Τα αλιευτικά πεδία του 

νησιού κατά τους καλοκαιρινού μήνες είναι πόλος έλξης για του ερασιτέχνες αλιείς, οι οποίοι 

συνωστίζονται στην ευρύτερη περιοχή και λειτουργούν ανταγωνίστηκα προς τους επαγγελματίες 

με τις περιορισμένες αλιευτικές δυνατότητες. 

Στο νησί της Πάτμου δεν υφίσταται ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα. Οι κάτοικοι είναι 

αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια που αφορά στη δημιουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στο νησί 

τους. 

Οι ποσότητες και το είδος αλιευμάτων που διατίθενται στην νήσο Πάτμο 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. 
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Α.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στην Πάτμο το 14,37% απασχολείται στο δευτερογενή τομέα. Η παραγωγή τυροκομικών 

προϊόντων γίνεται σε οικογενειακή κλίμακα, εκτιμάται πως παράγονται 500 κιλά σκληρό τυρί και 

500 μαλακό τυρί (τύπου μυζήθρας) και διοχετεύεται τοπικά,  σε εντόπιους και τουρίστες. Ο 

μεγαλύτερος όγκος τυροκομικών προϊόντων προέρχεται από τους Αρκιούς. Επίσης οι 

παραδοσιακές τυρόπιττες και τα ‘’πουγκιά’’ σε δύο παραλλαγές είναι τοπικά προϊόντα που 

παρασκευάζονται σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία του νησιού. Στην Πάτμο λειτουργεί ένας 

Αγροτικός συνεταιρισμός γυναικών με την επωνυμία  ‘’Ηλιοτάτη’’. 

 

Α.6.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Ο Τριτογενής τομέας είναι ο πιο αναπτυγμένος στο νησί με τον Τουρισμό και το Εμπόριο να 

κατέχουν εξέχουσα θέση. 

Τουρισμός 

Η Πάτμος διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κλασικού Αιγαιοπελαγίτικου νησιού, αλλά 

με ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα και έχει πολλούς φανατικούς επώνυμους επισκέπτες τα 

τελευταία χρόνια. Έτσι αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης μιας ειδικής κατηγορίας τουριστών.  

Διαθέτει πολλές και υπέροχες παραλίες, εξαιρετικά τοπία στην ενδοχώρα και στις ακτές της.  

Ταυτόχρονα διαθέτει την μοναδική ιδιότητα να είναι ένας από τους δύο τόπους στον κόσμο 

στους οποίους ακούστηκε η Φωνή του Θεού. Χάρη στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης και το 

Μοναστήρι του Θεολόγου στην Χώρα της Πάτμου, που έχουν προσδιορίσει λίγο ως πολύ και την 

ιστορική αλλά και την σύγχρονη φυσιογνωμία του νησιού, η Πάτμος είναι ένας πνευματικός 

φάρος στο Αιγαίο, που ακτινοβολεί σε ολόκληρη την υφήλιο.Δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών 

κατά τη διάρκεια  της Μεγάλης εβδομάδας του Πάσχα. Πολλοί έρχονται στο νησί για να 

παραβρεθούν στην τέλεση της αναπαράστασης του ‘’Νιπτήρα’’ κάθε Μεγάλη Πέμπτη πρωί.   
 

Η τουριστική υποδομή είναι αναπτυγμένη στους τέσσερεις  οικισμούς της με τουριστικά 

καταλύματα (ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λπ.), ταβέρνες και άλλα 

καταστήματα που εξυπηρετούν τους τουρίστες. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η 

υπάρχουσα υποδομή διανυκτέρευσης επισκεπτών. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 43 990 1.927 

ΛΟΙΠΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 82 486 991 

ΣΥΝΟΛΟ 125 1.476 2.918 
 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων Δωδεκανήσου 

 

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

εστιατόρια. Στο νησί δραστηριοποιούνται 66 επιχειρήσεις εστίασης σύμφωνα με τα στοιχεία του 

μητρώου επιχειρήσεων της Ελ. Στατ.  
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Μεταφορές – Συγκοινωνία 

Η Πάτμος συνδέεται απευθείας με το λιμάνι του Πειραιά 3 φορές την εβδομάδα και η 

διάρκεια του ταξιδιού είναι περίπου 8 ώρες. Επίσης συνδέεται με άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, 

και τη Σύρο με οχηματαγωγό και καταμαράν. Η συχνότητα των δρομολογίων φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα. Τέλος με οχηματαγωγό της εταιρίας ΑΝΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ συνδέεται με την 

Κάλυμνο, Λέρο, Λειψούς, Αρκιούς και Σάμο (Πυθαγόρειο) τέσσερεις φορές την εβδομάδα. 

Λιμάνια 
Συχνότητα δρομολογίων 

Οχηματαγωγό Ταχύπλοο 

Ρόδος 3 6 

Σύρος 2 - 

Κως 2 6 

Λέρος 3 6 

Κάλυμνος - 6 

Λειψοί - 1 

Σύμη - 1 

Πειραιάς 3 - 

Το χειμώνα όμως, παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στη συγκοινωνία λόγω καιρικών 

συνθηκών που μειώνουν τις προσεγγίσεις. 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η κίνηση επιβατών στο λιμάνι της Πάτμου.   

Φαίνεται η αυξημένη κίνηση από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο καθώς και η μείωση των επιβατών 

το έτος 2012.  

ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΜΟΥ 

2011 2012 

ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2.244 2.095 1.814 2.081 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.593 1.735 1.739 1.653 

ΜΑΡΤΙΟΣ  2.145 2.332 2.144 1.913 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 4.857 4.610 3.947 3.850 

ΜΑΙΟΣ 4.996 4.702 4.369 3.977 

ΙΟΥΝΙΟΣ 6.299 5.793 5.688 5.325 

ΙΟΥΛΙΟΣ  9.638 9.061 9.185 8.716 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 12.557 12.047 8.718 9.404 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 7.518 7.952 6.378 6.724 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2.207 2.001 3.231 3.281 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2.110 1.989 2.604 2.612 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1.747 2.132 2.537 2.616 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ 57.911 56.449 52.354 52.152 

Πηγή: Λιμεναρχείο Πάτμου 

 

Εκπαίδευση 

Στην Πάτμο  λειτουργούν τρία νηπιαγωγεία, τέσσερα Δημοτικά σχολεία, δύο Γυμνάσια, ένα 

Λύκειο, ένα ΕΠΑΛ και μία ΕΠΑΣ. Επίσης λειτουργεί η Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, η οποία 

ιδρύθηκε το 1713 από τον Πάτμιο κληρικό Μακάριο Καλογερά.  

 

Υγεία 

Στην Πάτμο λειτουργεί ένα Κέντρο Υγείας. 
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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. Υπάρχει υδατικό δυναμικό στο νησί και υποδομές που μπορούν να στηρίξουν και να 

επεκτείνουν την γεωργική παραγωγή 

3.  Υπάρχει γεωργική έκταση κατάλληλη για την ανάπτυξη γεωργικής δραστηριότητας 

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

εξαιρετικής ποιότητας θυμαρίσιου μελιού 

5. Παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας αιγοπρόβειου κρέατος λόγω της εκτατικής εκτροφής και 

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

καλλιεργούμενες εκτάσεις του νησιού 

6. Η καλή κατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 

7. Ευνοϊκές κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 

 

 
 
 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

 

1. Ανταγωνισμός για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού από τον τουρισμό 

2. Έλλειψη συνεργατισμού μεταξύ των λιγοστών παραγωγών 

3. Δυσκολίες προσβασιμότητας το χειμώνα 

4. Αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω νησιωτικότητας  

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

τομέα 

6. Απουσία μονάδας επεξεργασίας του ελαιοκάρπου 

7. Δεν υπάρχουν υποδομές σφαγείου στο νησί 

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

9. Εποχικότητα της αλιευτικής δραστηριότητας και της ζήτησης αλιευτικών προϊόντων 

10. Η έλλειψη οικολογικής συνείδησης και εφαρμογή απαγορευμένων μεθόδων και πρακτικών 

αλιείας 

 



 14 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 

1. Τα θρησκευτικά μνημεία αποτελούν ιδιαιτερότητα του νησιού και ισχυρό πόλο έλξης 

επισκεπτών για θρησκευτικό τουρισμό 

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

παραγωγής 

3. Ως νησί κάτω των 3.100 κατοίκων κατατάσσεται σε πιο ευνοϊκή κατηγορία για την ένταξη σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα για την χρηματοδότηση ιδιωτικών ή συλλογικών επενδύσεων 

4. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας μικρών μονάδων 

επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων (ελαιοτριβείο) προσαρμοσμένων στην μικρή παραγωγή 

του νησιού 

5. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας μικρών μονάδων 

επεξεργασίας ζωικών προϊόντων (σφαγεία, τυροκομεία) προσαρμοσμένων στην μικρή 

παραγωγή του νησιού Της Πάτμου και των Αρκιών 

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

των πολύ μικρών επιχειρήσεων 

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

και υποδομών μικρής κλίμακας 

 
 
 
 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

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

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

ευαισθησία του φυσικού περιβάλλοντος 
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Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 
Η ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια στην Πάτμο, έχει μετατοπίσει το κέντρο βάρους 
της οικονομίας σε δραστηριότητες συναφείς με τον τουρισμό και οδήγησε τον πρωτογενή τομέα 
σε συρρίκνωση. Αν θέλουμε όμως, να μιλάμε για ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα με στόχο την κάλυψη των διατροφικών αναγκών 
του στο μέτρο του δυνατού, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και τη διασύνδεση του με τον 
τουρισμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στοχεύοντας στις παρακάτω δράσεις: 
  
 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

1. Πλήρης αξιοποίηση του φράγματος που διαθέτει το νησί με στόχο την εκμηδένιση 
πιθανών απωλειών νερού. Το νερό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του πρωτογενή 
τομέα.  

2. Κατασκευή σφαγείου, διότι η έλλειψη της βασικής υποδομής στο νησί δημιουργεί σοβαρά 
προβλήματα σφαγής και διάθεσης των αμνοεριφίων  που εκτρέφονται στην Πάτμο και 
τους Αρκιούς. 

 
 
 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
   

1. Φύτευση οπορωφόρων δέντρων που καρποφορούν το καλοκαίρι όπως ροδάκινα, 
βερίκοκα, σύκα, φραγκόσυκα, σταφύλια επιτραπέζια και καλλιέργεια 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 έστω και σε περιορισμένες ποσότητες.  

2. Αύξηση της καλλιέργειας των κτηνοτροφικών φυτών στις διαθέσιμες εκτάσεις για 
αντικατάσταση των εισαγόμενων ζωοτροφών που αυξάνουν το κόστος παραγωγής της 
κτηνοτροφίας.  

3. Καλλιέργεια αρωματικών φυτών. 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.  

4. 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. 

5. Κατασκευή ελαιοτριβείου μικρής κλίμακας. Θα στηρίξει και ενισχύσει το ενδιαφέρον για 
επέκταση της ελαιοκαλλιέργειας και τη δυνατότητα να διοχετευθεί στην τοπική αγορά 
(ξενοδοχεία, εστιατόρια) το ντόπιο ελαιόλαδο.  

 

 

 



 16 

6. Προτείνεται η αλλαγή κατεύθυνσης των κτηνοτροφικών μονάδων ώστε παράλληλα με 
το κρέας να παράγεται και να αξιοποιείται το γάλα. Να αλλάξει η αναλογία προβάτων 
αιγών για καλύτερη αξιοποίηση των βοσκοτόπων. Μακροπρόθεσμα με την αύξηση της 
γαλακτοπαραγωγής απαιτείται η ανάπτυξη συλλογικών δομών για την ίδρυση μικρού 
τυροκομείου. Αυτό θα οδηγήσει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που θα έχουν τη 
δυνατότητα να διοχετευθούν στην τοπική αγορά.  

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

8. Ίδρυση και λειτουργία βιολογικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας μικρής κλίμακας από 
ομάδες αλιέων.  

9. Δημιουργία, μικρής κλίμακας, εγκαταστάσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας 
αλιευτικών προϊόντων (συσκευαστήρια, ψυκτικοί και αποθηκευτικοί χώροι) για την 
παραγωγή παραδοσιακών αλίπαστων και άλλων ιχθυοπαρασκευασμάτων.  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1. Προτείνεται η εκπαίδευση των νέων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή 
τομέα αλλά και των ατόμων που ήδη απασχολούνται, ώστε να γνωρίσουν και να 
εφαρμόσουν τις νέες τεχνικές που δεν εφαρμόζονται στο νησί. Στο νησί έχουν 
εγκατασταθεί νέοι σε ηλικία άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να απασχοληθούν με τον 
πρωτογενή τομέα αποκλειστικά ή συμπληρωματικά με τον τουρισμό. 

2. Προτείνεται η ενημέρωση σε κοινοτικά προγράμματα για ιδιωτικές επενδύσεις και 
επιδοτήσεις καθώς και σε θέματα που αφορούν νομικό πλαίσιο για άδειες λειτουργίας και 
ανάπτυξη συλλογικών δομών. 

 
 


