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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ–ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η Σχοινούσα ανήκει στο σύμπλεγμα των  Μικρών Κυκλάδων, βρίσκεται νότια της Νάξου 

και στο κέντρο των ανατολικών Κυκλάδων.Απέχει 20 ν. μίλια από το λιμάνι της Νάξου,  45 από 

το λιμάνι της Σύρου και 122από το λιμάνι του Πειραιά. Η έκτασή της είναι 8,14 km
2 

και το 

συνολικό μήκος των ακτών της εκτιμάται στα 25,45km.Είναι το προτελευταίο, σε έκταση, από 

τα κατοικημένα νησιά του νομού Κυκλάδων. 

 

Μορφολογία: Η Σχοινούσα στο σύνολό της δεν παρουσιάζει έντονες κλίσεις εδάφους και 

μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα ομαλό νησί. Για τον λόγο αυτόν εμφανίζει και τις περισσότερες 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις από τα άλλα νησιά των Μικρών Κυκλάδων. Το περίγραμμα του 

νησιού είναι έντονα ακανόνιστο, με πλήθος από όρμους, αμμώδεις και βραχώδεις. 

Ανήκει γεωτεκτονικά στην Αττικοκυκλαδίτικη μάζα και παρουσιάζεται μια μορφή αντικλινική 

με διεύθυνση Β-Ν.Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται στο νησί είναι υποκείμενοι 

σχιστόλιθοι και υπερκείμενοι ασβεστόλιθοι.  

Οι υδροφόροι είναι επηρεασμένοι ποιοτικά από την θάλασσα. Το 1984 έγιναν γεωτρήσεις από 

το ΙΓΜΕ(5 εξεταζόμενες θέσεις και αναδείχτηκε μόνο μία με  ικανοποιητική ποιότητα). 

Σήμερα στο νησί δεν χρησιμοποιείται καμιά γεώτρηση για πόσιμο νερό, γιατί όλες έχουν 

έντονο πρόβλημα υφαλμύρωσης. 

 

Κλίμα:Είναι θαλάσσιο Μεσογειακό και χαρακτηρίζεται από το χαμηλό θερμομετρικό 

εύρος,τον ήπιο χειμώνα και το παρατεταμένο ξηρό καλοκαίρι. 

                                                       ΕΤΟΣ 2012 

ΜΕΣΕΣΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ: ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΒ ΔΕΚ 

1.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 10,4 11,4 13,5 17,1 20,4 25,1 28 28,1 24,4 22,3 18,2 13,9 

2. ΜΕΓΙΣΤΗΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 12,4 13,8 16,4 20,3 24,1 29,2 32,3 32,1 27,9 25,4 20,7 16,3 

3. ΕΛΑΧΙΣΤΗΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 8,1 8,8 10,1 14,1 17,0 21,6 24,7 24,8 21,6 19,4 15,8 10,8 

4.ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ(%) 69 70,9 69,6 71,6 70,6 63,7 58,8 54,9 67,4 72,5 74,4 74,6 

ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ(mm)2012: 

265,4 

 

32,4 

 

75,4 

 

18,2 

 

15,4 

 

5,0 

 

- 

 

- 

 

0,2 

 

- 

 

6,0 

 

44,2 

 

68,6 

            Αυτόματης καταγραφής μετεωρολογικός σταθμός Ηρακλειάς( λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο 2011).σημειώνεται επίσης, ότι στην 

            Σχοινούσα άρχισε να λειτουργεί μετεωρολογικός σταθμός πρόσφατα. 

 

Το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης είναι περιορισμένο και από τα χαμηλότερα της Ελλάδας. 

Οι Κυκλάδες, γενικότερα, χαρακτηρίζονταιαπό τον μεγαλύτερο αριθμό αίθριων ημερών κατά 

την διάρκεια του έτους, και οι μικρές Κυκλάδες από τον μεγαλύτερο. 
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Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ότι είναι ανεμόπληκτη(όπως όλο το 

Αιγαίο), με ετήσιους ισχυρούς έως σφοδρούς ανέμους (συνήθως Ιούνιο-Σεπτέμβρη) κυρίως 

βόρειας διεύθυνσης, αλλά και με ξαφνικούς, μικρής διάρκειας, που φτάνουν την δύναμη 

ισχυρής θύελλας. 

Συμπερασματικά : ο συνδυασμός των εδαφικών και κλιματικών παραγόντων (μέσο 

ετήσιο  ύψος βροχής και παρατεταμένη καλοκαιρινή ανομβρία , συνεπικουρούμενη από τους 

ισχυρούς ανέμους) έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ξηροθερμικό  κλιματικό 

περιβάλλον, δυσμενές για αυτοφυή βλάστηση και για καλλιέργειες. Η έλλειψη δε του 

αρδευτικού νερού συντελεί αποφασιστικά στην μείωση των αποδόσεων ακόμα και των 

αροτραίων  καλλιεργειών. 

 

Βιοκλίμα : το βιοκλίμα αφορά τη σχέση των έμβιων οργανισμών και ιδιαίτερα τις σχέσεις 

των καλλιεργειών και της βλάστησης με τους κλιματικούς παράγοντες, μια και οι φυτικές 

διαπλάσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις καιρικές συνθήκες της περιοχής. Σύμφωνα με 

αυτήν την ταξινόμηση, το κλίμα της Σχοινούσας μπορεί να χαρακτηρισθεί ημίξηρο, με θερμό 

χειμώνα με θερμομεσογειακές διαπλάσεις Αν. Μεσογείου. 

 

 

 

Α.2   ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

2.1Οικολογικό ενδιαφέρον 

Η Σχοινούσα  έχει χαρακτηριστεί από την επιστημονική κοινότητα ως οικολογικά 

σημαντική περιοχή, καθώς φιλοξενεί πολλά σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Όλο το νησί 

είναι ενταγμένο στο δίκτυοNATURA 2000, με κωδικό AG0060028, 1/31993,και έχει 

χαρακτηρισθεί ως βιότοπος CORINE. Θεωρείται σημαντική περιοχή για μεταναστευτικά 

πουλιά και ενδημικά είδη και πλούσια για θαλάσσια είδη. 

 

2.2Αυτοφυής  βλάστηση–δασικές εκτάσεις 

Στην Σχοινούσα δεν υπάρχουν δασολογικοί χάρτες και ο χαρακτηρισμός γίνεται κατόπιν 

αιτήσεως των ιδιωτών. Οι κατηγορίες που εντάσσονται οι εκτάσεις είναι τρεις : 

α)Καλλιεργήσιμες εκτάσεις και εκτάσεις που καλλιεργούντο στο παρελθόν και έχουν 

εγκαταλειφθεί(με μικρή φρυγανώδη βλάστηση),  

β)εκτάσεις με φρυγανώδη βλάστηση, χορτολιβαδικής μορφής, με πετρώδες έδαφος, και 

που δεν έχουν καλλιεργηθεί ποτέ στο παρελθόν και  

γ) δασικής μορφής, που καλύπτονται με δασική βλάστηση(κυρίως φίδες και σχίνα σε 

ποσοστό>15%). Σύμφωνα με εκτιμήσεις της δασικής Υπηρεσίας, οι εκτάσεις που 

καλλιεργήθηκαν στο παρελθόν και έχουν εγκαταλειφθεί είναι περίπου ίδιες σε μέγεθος με 

αυτές που καλλιεργούνται σήμερα. 
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Α.3  ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

Τα αρχαιολογικά ευρήματα στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο του νησιού (αγαλματίδια, 

μαρμάρινες κολώνες, κεραμικά, βυζαντινοί ναοί) μαρτυρούν την ύπαρξη πολιτιστικών και 

άλλων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο νησί από αρχαιοτάτων χρόνων (πρωτοκυκλαδική 

περίοδο). 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι επί τουρκοκρατίας, το νησί εγκαταλείφθηκε σε διάφορες 

χρονικές περιόδους, λόγω των συχνών πειρατικών επιδρομών. Όταν ερημώθηκε, περιήλθε 

ιδιοκτησιακά στην Μονή  Χοζοβιώτισσας Αμοργού. Με την απελευθέρωση(μέσα του δέκατου 

ένατου αιώνα) , οι καλόγεροι της Μονής εγκατέστησαν μερικές οικογένειες από την Αμοργό 

και έτσι το νησί οι νεοφερμένοι ξεκίνησαν την δραστηριότητά τους καλλιεργώντας την γη και 

εκτρέφοντας ζώα. 

 

 

 

 

Α.4    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Η Σχοινούσα είναι νησί της περιφερειακής Ενότητας Νάξουκαι αποτελεί Δημοτική 

Ενότητα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Αποτελείται από 5 οικισμούς:Σχοινούσα, 

Άργιλος,Κλιδούρα, Μεσαριά,Οφειδούσσα. 

Ο μόνιμος πληθυσμός της, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, ανέρχεται σε 227 

κατοίκους. 

 

Στους παρακάτω πίνακες  φαίνεται η εξέλιξη του  μονίμου πληθυσμού και του πραγματικού  

πληθυσμού  

 

Μόνιμος Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

  2001 2011 

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 197 227 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 109.956 117.987 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 298.462 308.975 

 

Πραγματικός Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 
1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Σχοινούσα 226 196 197 140 122 206 225 

Κυκλάδες 125.959 99.959 86.337 88.458 94.005 112.615 124.525 

Περιφέρεια 

Ν. Αιγαίου 
247.439 222.980 207.354 233.529 257.481 302.686 366.795 
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Φαίνεται ότι οι ρυθμοί  μείωσης του πληθυσμού της Σχοινούσας, τις δεκαετίες του ’70 

και ’80 διαφέρουν απ’ αυτό των Κυκλάδων καθώς και  απότομη αύξηση την δεκαετία του 

2000.Η σημαντική αύξηση, εκτιμάται ότι οφείλεται στην δημιουργία κατάλληλων 

προϋποθέσεων για την γενικότερη ανάπτυξη, αλλά και ειδικότερα στην πριμοδότηση της 

πρώτης εγκατάστασης νέων με στόχο την άσκηση γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και 

εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με σχέδια βελτίωσης και στην ανάπτυξη του 

τουρισμού. 

 

Οι ηλικιακές ομάδες του μόνιμου πληθυσμού, κατά την  απογραφή του 2011, περιγράφονται   

ως εξής: 

 

ΔΟΝΟΥΣΑ – ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 

 0-14 15-24 25-64 65 και άνω Σύνολο 

Άρενες 38 22 179 56 239 

Θήλεις 34 23 127 56 240 

Σύνολο 72 45 306 112 535 

 

Πηγή  ΕΛΣΤΑΤ. Μέχρι σήμερα  έχουν ανακοινωθεί συγκεντρωτικά για τα  νησιά Δονούσα-Σχοινούσα-Ηρακλειά 

 

Κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, ο πληθυσμός φτάνει τα 1000 άτομα, η πλειοψηφία 

των οποίων είναι ντόπιοι , κάτοικοι Αττικής. 
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Α.5   ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

 5.1 Μεταφορών 

Το οδικό δίκτυο του νησιού έχει ακτινική μορφή με κέντρο τον οικισμό “Παναγιά”. 

Μπορεί να χαρακτηρισθεί ελλιπές και φτωχό. Με  δυσκολία εξυπηρετεί τις κύριες ανάγκες του 

νησιού. Συγκεκριμένα υπάρχει ένας δρόμος ασφαλτοστρωμένος, ο οποίος συνδέει το λιμάνι 

με τον οικισμό“ Παναγιά”. 

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση  εξυπηρετείται από το λιμάνι Μερσίνι. Βρίσκεται νοτιοανατολικά 

του νησιού με διεύθυνση προς τον  Βορρά και απέχει από την Χώρα 1200 μέτρα. Αριστερά του 

όρμου βρίσκεται η προβλήτα, στην οποία αράζουν τα πλοία της γραμμής. Το Μερσίνι 

φημίζεται σαν ένα από τα καλύτερα καταφύγια μικρών σκαφών σε όλο το Αιγαίο. Ωστόσο, 

σε περίπτωση κακοκαιρίας(από νοτιάδες) , δημιουργείται έντονο πρόβλημα κατά την 

προσέγγιση των μεγάλων πλοίων της γραμμής, επειδή το άνοιγμα του όρμου είναι σχετικά 

μικρό και έχει σαν αποτέλεσμα κατά την διάρκεια των ελιγμών να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 

σύγκρουσης στα βράχια που απέχουν μόλις λίγες δεκάδες μέτρα δεξιά ή αριστερά των πλοίων. 

Γι’ αυτό πρόκειται να μεταφερθεί στον όρμο Λιβάδι , στα νοτιοδυτικά του νησιού μόλις δοθεί 

η σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και μπορέσουν να εκτελεστούν τα 

απαραίτητα λιμενικά έργα. Τότε το Μερσίνι προβλέπεται να μετατραπεί σε μαρίνα για 

θαλαμηγούς. 

Το ελικοδρόμιο λειτουργεί επίσημα από το 2009.  Είναι διεθνών προδιαγραφών και 

βρίσκεται στον οικισμό της Παναγιάς. Ωστόσο , πρόσφατα(Ιούνιος 2013), έγινε έκθεση από την 

επιθεώρηση Πολιτικής Αεροπορίας και σημειώθηκαν σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα. 

 

 

5.2 Ύδρευσης 

Στο νησί υπάρχουν  τέσσερις(4) δεξαμενές χωρητικότητας συνολικά 2000m3 για την 

υδροδότηση των δύο οικισμών. Το νερό μεταφέρεται από το Λαύριο Αττικής με υδροφόρα 

πλοία , συλλέγεται στις παραπάνω δεξαμενές και διοχετεύεται με φυσική ροή στα σπίτια. 

Κατά τους θερινούς μήνες το υδροφόρο έρχεται στο νησί σχεδόν κάθε βδομάδα. Τον χειμώνα 

κάθε είκοσι περίπου ημέρες. 

Συνεπικουρεί στην ύδρευση και μονάδα αφαλάτωσης(100m3/ημέρα), που όμως 

λειτουργεί με προβλήματα , γιατί δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος τεχνικός. Αναμένεται σύντομα 

ότι θα λειτουργήσει και η νέα, σύγχρονη, δυναμικότητας 400m3ημερησίως. 

Παρόλα αυτά, λόγω της στενότητας των υδάτινων πόρων, τα περισσότερα σπίτια του 

νησιού διαθέτουν αποθηκευτικές δεξαμενές, οι οποίες γεμίζουν την περίοδο Μαΐου- Ιουνίου 

για πιθανές έκτακτες ανάγκες την καλοκαιρινή περίοδο. 
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Σημειώνεται ότι για πόση και για μαγείρεμα χρησιμοποιείται εμφιαλωμένο. Έχει γίνει η 

προμήθεια (και αναμένεται σύντομα η τοποθέτηση και λειτουργία) μηχανήματος 

επεξεργασίας πόσιμου νερού, δυναμικότητας 6m
3
/ημέρα. 

 

5.3Αρδευσης 

Υπάρχουν  7 δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 800m
3
, που συλλέγεται βρόχινο νερό, 

αλλά και από πηγή γεώτρησης. Το νερό αυτό χρησιμοποιείται για τα ζώα. Αρδευτικό δίκτυο 

δεν υπάρχει. 

 

 

5.4 Τηλεπικοινωνιών και ενέργειας 

Η ενεργειακή υποδομή αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από το δίκτυο της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος που τροφοδοτεί το νησί, βρίσκεται στην Πάρο. 

Από εκεί , μέσω υποθαλλάσιου καλωδίου, το ρεύμα μεταφέρεται στην Νάξο και από την Νάξο 

με δύο εναλλακτικούς τρόπους: ένα παλαιότερο καλώδιο, το οποίο ακολουθεί την διαδρομή 

Νάξος- Κουφονήσι-Σχοινούσα- Ηρακλειά και ένα νέο καλώδιο, το οποίο έρχεται απευθείας 

από την Νάξο και συνεχίζει στα άλλα νησάκια. Τα περισσότερα προβλήματα ηλεκτροδότησης 

παρουσιάζονται το καλοκαίρι, λόγω της αύξησης της κατανάλωσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να αυξομειώνεται η τάση και να δημιουργούνται προβλήματα όχι μόνο στις ηλεκτρικές 

συσκευές, αλλά και στην ύδρευση (ΤΕΕ Ηρακλειάς 2004-2005 &Σκαρλάτος 2006). 

 

 

5.5  Αποχέτευσης- απορριμμάτων 

Υπάρχει μια χωματερή στο βόρειο τμήμα του νησιού, στην οποία συγκεντρώνονται τα 

σκουπίδια. Η έκταση (περίπου 6 στρέμ), αποτελεί ιδιοκτησία της Δ. Κοινότητας και έχει έκταση 

60m
2
. Στην ίδια έκταση υπάρχει λάκκος για τα λύματα και τους βόθρους των οικισμών. Όπως 

φαίνεται  δημιουργείται πολύ σοβαρό πρόβλημα. 

 

 

5.6 Κοινωνικές υποδομές 

Υπηρεσίες υγείας: Στην Σχοινούσα υπάρχει ένα πλήρως εξοπλισμένο Πολυδύναμο 

Περιφερειακό Ιατρείο, στον οικισμό Παναγιά για το οποίο προβλέπονται 2 θέσεις 

γιατρών(ειδικευμένου και αγροτικού) και μία θέση νοσηλευτικού προσωπικού. Εδώ και 

εφτάμισι χρόνια είναι μόνιμα εγκατεστημένος γιατρός του ΕΣΥ (παθολόγος). Έτσι υπάρχει 

δυνατότητα αντιμετώπισης σχετικά απλών περιστατικών, ενώ τα σοβαρότερα μεταφέρονται 

με θαλάσσια σκάφη στην Νάξο ή μέσω ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, σε νοσοκομεία της Αθήνας. Το 

πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ιατρείο είναι της  στέγασης. Συγκεκριμένα, εδώ 

και εννέα χρόνια στεγάζεται σε προκατασκευασμένο κτίριο(container) που παρουσιάζει 

προβλήματα στεγανότητας και στατικότητας.  
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Δομές εξυπηρέτησης πολιτών: Υπάρχει ΚΕΠ, το οποίο συστεγάζεται με το κοινοτικό 

Γραφείο της Σχοινούσας. Η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί με έναν υπάλληλο, ο οποίος –ατύπως- 

εκτελεί και χρέη γραμματέα της Κοινότητας, αφού η θέση εδώ και τέσσερα χρόνια παραμένει 

κενή.  

Εκπαιδευτικές:Στο χωριό Παναγιά λειτουργούν και συστεγάζονται το διθέσιο ολοήμερο 

δημοτικό σχολείο της Σχοινούσας, καθώς και το νηπιαγωγείο. Την σχολική περίοδο 2012-2013, 

λειτούργησαν με έναν δάσκαλο και ένα νηπιαγωγό, και είχε 10 μαθητές το δημοτικό, 1 νήπιο 

και 2 προνήπια το νηπιαγωγείο .Την φετινή σχολική χρονιά λειτουργεί με έναν δάσκαλο και 

φοιτούν 8 μαθητές στο δημοτικό . Το νηπιαγωγείο ακόμα δεν έχει στελεχωθεί. 

Λειτουργεί επίσης Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις. Κατά το  σχολικό έτος 2012-2013, φοίτησαν 

8 μαθητές στο Γυμνάσιο και 9 στο λύκειο(μοιρασμένοι σε όλες τις τάξεις) με 11 καθηγητές  

διαφόρων ειδικοτήτων, πολλοί από τους οποίους δίδαξαν σε αντικείμενα πέραν των 

αναθέσεών τους και της ειδικότητάς τους.  

 

 

Α.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Η απασχόληση στο νησί σχεδόν μοιράζεται σε δραστηριότητες που αφορούν στον 

πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία) , στον τουρισμό και τους τεχνίτες. Στην 

απογραφή του 2001 ( νεώτερα στοιχεία δεν υπάρχουν ) , περιγράφονται τα εξής: 

 

Αριθμός απασχολουμένων κατά 

τομέα δραστηριότητας 

  Α'ΓΕΝΗΣ Β'ΓΕΝΗΣ Γ'ΓΕΝΗΣ 

Μη δυνάμενοι να 

καταταγούν 
Σύνολο 

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 20 29 29 4 82 

ΣΥΝΟΛΟ    

 Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
5.234 12.083 24.793 4.074 46.184 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
9.854 25.529 80.932 12.425 128.740 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 621.043 959.028 2.552.073 490.678 4.622.822 

 

Οι απασχολούμενοι στον Β γενή τομέα ( παραπάνω πίνακας- 2001 )ανήκουν κατά 100% 

στον κατασκευαστικό τομέα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα στοιχεία από το 2001 και μετά έχουν 

αλλάξει σημαντικά  γιατί τα τελευταία χρόνια οι τεχνίτες (παραδοσιακοί «πετράδες», 

μαραγκοί κλπ,) έπαψαν να δραστηριοποιούνται, αφενός μεν επειδή τώρα πια δεν υπάρχει 

έντονη οικοδομική δραστηριότητα και αφετέρου γιατί έχουν φύγει από την ενεργό 

επαγγελματική δράση. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ (2012 ) στη Σχοινούσα υποβάλλονται 17 αιτήσεις για 

λήψη ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης εκ των οποίων οι 7 αφορούν κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες καθώς αιτούνται επιπλέον και εξισωτική αποζημίωση 
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Α.6.1  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Φυτική παραγωγή 

 

Στην Σχοινούσα η φυτική παραγωγή είναι περιορισμένη, αν και υπάρχει άφθονη –σε 

σχέση με την έκτασή της- καλλιεργήσιμη γη, κυρίως λόγω της έλλειψης νερού (χαμηλή 

βροχόπτωση, υποβαθμισμένος έως ανύπαρκτος υδροφόρος ορίζοντας) αλλά και λόγω του 

ανεμόπληκτου της περιοχής. Γι αυτό οι καλλιέργειες είναι, σχεδόν στο σύνολό τους, 

αροτριαίες (κτηνοτροφικά σιτηρά και ψυχανθή) .Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η 

καλλιεργημένη γη, οι βοσκότοποι και τα δάση, τα οποία είναι χαμηλής βλάστησης: 

 

Πίνακας : Χρήσεις γης(στατιστική) 1999-2000 

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ Ν.Κυκλάδων 

Χρήσεις 
Έκταση (στρ.) 

Κατανομή 

(%) 
Έκταση (στρ.) 

Κατανομή 

(%) 

Γεωργική γη 3.200 36% 836.100 32% 

Βοσκότοποι 1.800 20% 789.500 30% 

Δάση 3.300 38% 690.400 27% 

Λοιπές 

εκτάσεις 
500 6% 283.400 11% 

Σύνολο 8.800 100% 2.599.400 100% 

 

Πίνακας : Αροτραίες καλλιέργειες 

είδος 
Έκταση σε 

στρέμματα 

Παραγωγή που 

Συγκομίστηκε (kgr) 

σιτάρι μαλακό 155 4.650 

κριθάρι 540 16.200 

βρώμη 90 2.830 

φασόλια (χωρίς συγκαλλιέργεια) 30 930 

λαθούρια(φάβες) 35 1.470 

κριθάρι για σανό 340 35.800 

βρώμη για σανό 75 7.680 

βίκος για σανό 40 3.900 

Σύνολο καλλιεργούμενων εκτάσεων      1.305  

Εκτάσεις σε αγρανάπαυση                   1.600  

 (τα στοιχεία ελήφθησαν από τα ετήσια στατιστικά δελτία του2008 &2009) 



8 

 

Απ’ ότι φαίνεται οι αροτραίες καλλιέργειες ,σχεδόν στο σύνολό τους, έχουν στόχο την 

διατροφή των ζώων. 

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η παραδοσιακή καλλιέργεια 

φυτού της οικογένειας pisum, και παράγεται ένα είδος φάβας, εξαιρετικής γεύσης(πρώτο 

βραβείο σε φεστιβάλ γευσιγνωσίας).Το προϊόν αυτό καλύπτει την ντόπια αγορά, και 

συμβάλλει στην αύξηση των επισκέψεων στο νησί(γιορτή φάβας). Από έρευνα 

καλλιεργήθηκαν την τελευταία τριετία- κατά μέσο όρο- 500 στρέμματα το έτος . 

 

 

Πίνακας : Καλλιέργειες κηπευτικών(οικογενειακοί λαχανόκηποι) 

είδος Έκταση ( στρ) Παραγωγή( kgr) 

τομάτες επιτραπέζιες  

( υπαίθρου ) 

3 750 

φασολάκια χλωρά 30 12.900 

κολοκυθάκια, μελιτζάνες 3 500 

Σύνολοεκτάσεων 

κηπευτικών  

 

36 

 

 

Αρδεύτηκαν 3  

 

(τα στοιχεία ελήφθησαν από τα ετήσια στατιστικά δελτία του2008 &2009) 

 

 

 

Σύμφωνα με επιτόπια έρευνα(Αύγουστος 2013), προέκυψε ότι η ευδοκιμεί η καλλιέργεια 

κηπευτικών κάθε μορφής, όμως δεν μπορεί να επεκταθεί επαγγελματικά, λόγω της έλλειψης 

ποτιστικής γης. Εξετάζεται το ενδεχόμενο για την δημιουργία μικρής μονάδας υδροπονίας, με 

στόχο την κάλυψη των αναγκών του νησιού κατά την τουριστική περίοδο(και ενδεχομένως και 

των κοντινών νησιών π.χ Κουφονήσι-Ηρακλειά).Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της 

προσπάθειας, είναι ο εξοπλισμός της μονάδας με δεξαμενές συγκέντρωσης βρόχινου νερού 

επειδή οι υπάρχουσες υποδομές του νησιού δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της 

μονάδας. Υπάρχουν νέοι με την απαραίτητη τεχνογνωσία, οι οποίοι διαμένουν στο νησί(2 

πτυχιούχοι ΤΕΙ φυτικής παραγωγής- Ηράκλειο Κρήτης).Κατά την διάρκεια της θερινής 

περιόδου, και όχι μόνον, τα καταστήματα εστίασης, οι ντόπιοι καταναλωτές καθώς και οι 

τουρίστες από τα σκάφη αναψυχής αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα στην προμήθεια 

των νωπών λαχανικών(κόστος μεταφοράς, αλλά κυρίως η ποιότητα είναι υποβαθμισμένη, και 
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όπως θα αναλυθεί παρακάτω, στον τομέα τουρισμός, οι επισκέπτες της Σχοινούσας αλλά και 

οι κάτοικοι του νησιού παραδοσιακά, είναι υψηλών απαιτήσεων σε ότι αφορά την διατροφή ). 

Πίνακας :Δενδρώδεις καλλιέργειες/Αμπέλια(ετήσιο στατιστικό δελτίο 2008-09) 

Αριθμός δέντρων                είδος Έκταση 

σε στρ. Δενδρώνες διάσπαρτα 

Παραγωγή σε 

χιλιογρ. 

Ελαιόδεντρα για ελαιοποίηση 190 1.490 625 24.300 

Συκιές για ξερά σύκα 90  165 

Συκιές για νωπά σύκα 

 

 

10  270 670 

Αμπέλια για οινοποίηση 25  5.610 

Αμπέλια κυρίως επιτραπέζια 80  12.800 

 

Όπως φαίνεται, οι μόνιμες καλλιέργειες είναι περιορισμένες, και αυτό οφείλεται κυρίως στην 

έλλειψη ποτιστικής γης . 

 Η ελαιοκαλλιέργεια για παραγωγή ελαιόλαδου , είναι κι αυτή περιορισμένη  και δεν 

λειτουργεί  ελαιοτριβείο στο νησί (μεταφέρονται στην Νάξο). Από υπολογισμούς 

(λαμβάνοντας υπόψη και την παρενιαυτοφορία της ελιάς), διαπιστώθηκε ότι η παραγωγή 

ελαιόλαδου δεν ξεπερνάει τους 2,5 τόνους τον χρόνο. Με 1 κιλό κατανάλωση ανά μήνα για 

κάθε κάτοικο μπορούμε να πούμε ότι αγγίζει τα όρια της επάρκειας για τους μόνιμους 

κατοίκους. 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

 

Είδος μηχανήματος αριθμός 

Διαξονικοί ελκυστήρες 

 

12 

Μονοαξονικοί ελκυστήρες 

 

09 

Απλές θεριστικές μηχανές κάθε τύπου 

 

02 

Αντλίες αρδεύσεων βενζινοκίνητες 

 

04 

Σπαρτικές μηχανές σιτηρών 

 

02 

Πηγή: Ετήσιο στατιστικό δελτίο 2009 Ελ. Στατ 
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Πίνακας  Στοιχεία Ενισχύσεων  (Ενιαία Ενίσχυση 2012) 

 
Περιγραφή 

Έκταση 

(Ha) 

 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 42,53 

 ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 87,11 

 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 144,55 

 ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 0,01 

 ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 32,00 

 ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 2,67 

 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 8,41 

 ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2,55 

 ΚΥΡΙΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΚΤΟΣ ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΩΝ 

0,76 

ΣΎΝΟΛΟ                                                                                                 321,59 

 

 

 

Ζωική παραγωγή 

 

Η κτηνοτροφία στο νησί  περιλαμβάνει την αιγοπροβατοτροφία και αγελαδοτροφία, που 

είναι η κύρια επαγγελματική  απασχόληση όλο τον χρόνο, και συντηρείται απ’ αυτήν  το 40% 

περίπου του μόνιμου πληθυσμού. Παράλληλα εκτρέφονται χοιρινά, κουνέλια και πουλερικά 

που καλύπτουν τις οικογενειακές ανάγκες αλλά και μεγάλο μέρος των ντόπιων καταστημάτων 

εστίασης(χοιρινά)  

Στην μελισσοκομία απασχολείται συστηματικά ένα άτομο με 40 ευρωπαϊκές κυψέλες. 

 

 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ( στοιχεία από ενιαία ενίσχυση 2012) 

Προβατίνες> 1 ΕΤΟΥΣ 

549 

Κριοί> 1 ΕΤΟΥΣ 

24 

Πρόβατα< 1 ΕΤΟΥΣ 

3 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝ: 

576 

Αίγες> 1 ΕΤΟΥΣ 

452 

Τράγοι> 1 ΕΤΟΥΣ 

17 

Αίγες< 1 ΕΤΟΥΣ 

4 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΓΩΝ: 

473 

 

Όλες οι μονάδες χρειάζονται τακτοποίηση της  άδειας εγκατάστασης. Στην προσπάθειά 

μας να καταταγούν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για τις ανάγκες της περιβαλλοντικής 
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αδειοδότησης, (με σκοπό τη διευκόλυνση της τακτοποίησης της άδειας ) και να περιγραφούν 

και άλλα στοιχεία, όπως ετεροαπασχόληση κλπ, σε συνεργασία με τους κτηνοτρόφους , 

επικαιροποιήθηκαν  τα στοιχεία των κτηνιατρικών μητρώων, τα οποία καταγράφονται στους 

πίνακες Α και Β που ακολουθούν: 

 

Α. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 

α/α 
ΠΡΟΒΑΤ

Α 
ΑΙΓΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑ 

ΤΩΝ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

ΖΩΩΝ* 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ

ΜΕΝΟΙ 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΕΣ 

1 21 - 21 1 1 Οικοδομή 

2 - 28 28 1,5 1 + θαλάσσιεςμεταφορές 

3 11 32 43 2 1+ ΟΧΙ 

4 26 31 57 3 σύζυγοι κτηνοτρόφοι** 

5 31 32 63 3 2+ εστιατόριο 

6 53 39 92 4,5 2+ ΟΧΙ 

7 68 39 107 5,5 2+ ΟΧΙ 

8 65 61 126 6,5 σύζυγοι κτηνοτρόφοι** 

9 60 67 127 6,5 2+ ΟΧΙ 

10 148 69 217 11 2+ ΟΧΙ 

11 121 106 227 11 2+ εστιατόριο 

 

ΣΥΝ. 

 

604 

 

504 

 

1108 

* για περιβαλλοντική κατάταξη 

**πρόκειται για 2 μονάδες της ίδιας οικογένειας 

Το σκιαγραφημένο τμήμα του πίνακα αφορά τις μονάδες, όπου εκτρέφονται και βοοειδή και αιγοπρόβατα  (σύνολο 8) 

 

Όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα  

1)οι περισσότερες μονάδες έχουν λιγότερα από δέκα ισοδύναμα και αν και βρίσκονται 

σε περιοχή NATURA, δεν απαιτούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ),  με 

συνέπεια να καθίσταται η διαδικασία για την απόκτηση άδειας  ευκολότερη και με πολύ μικρό 

κόστος, μιας και τα αιγοπρόβατα είναι ή ποιμενικά ή  ελευθέρας βοσκής    και 

 2) από τις έντεκα κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις επτά εκτρέφονται και βοοειδή 

εκτός από  αιγοπρόβατα και απασχολούνται όλο τον χρόνο δύο  άτομα από την οικογένεια και 

εποχιακά τουλάχιστον ένα. Οι κτηνοτρόφοι αυτοί δεν έχουν δεύτερη απασχόληση, εκτός δύο 

περιπτώσεων - αφορούν πολύτεκνες οικογένειες (τέσσερα και οκτώ παιδιά)-,που λειτουργούν 

μικρές ταβέρνες(10 τραπέζια) όπου χρησιμοποιείται  σχεδόν αποκλειστικά το δικό τους κρέας 

(έχουν και χοιρινά) και απασχολούνται εποχιακά τουλάχιστον τα ενήλικα παιδιά τους (τρεις 

τουλάχιστον απόφοιτοι ΑΕΙ-άνεργοι). 
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Β. ΒΟΟΕΙΔΗ 

α/

α
Θηλυκά> 

2 ετών 

Αρσεν. > 

15 μηνών 
Έως 6 

μηνών 

6-12 

μηνών 

Περιβαλλοντικά 

Ισοδύναμα 

 

1. (θηλάζουσες)   6 (επιβήτορας )  1 3 3 3,5 

2. (θηλάζουσες)  8 (επιβήτορας )  1 2 - 4,5 

3. (θηλάζουσες 3            - 2 2 1,5 

4. θηλάζουσες 14 (επιβήτορας )  1 2 2 7,5 

5. θηλάζουσες  3 (επιβήτορας )  1 1 1 2 

6. θηλάζουσες  4 (επιβήτορας )  1 2 2 2 

7. θηλάζουσες      3 (επιβήτορας )  1 - -  

ΣΥΝ 41 6 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΖΩΩΝ    

47 

 

 

Γ.  ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ 

Είδος 
Αριθμός 

κεφαλών 

Βάρος κρέατος 

(kgr) 

Χοίροι κρεοπαραγωγής 200 8.000 

Πουλερικά(όρνιθες/ινδιάνοι κλπ) 500 750 

κουνέλια 200 240 

(Τα στοιχεία ελήφθησαν από ετήσια στατιστικά δελτία διαφόρων ετών/ εκτίμηση) 

 

 

Δ. ΖΩΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Είδος Αριθμός 

κεφαλών 

Ίπποι 3 

Ημίονοι  1 

Όνοι 40 

(Τα στοιχεία ελήφθησαν από ετήσια στατιστικά δελτία διαφόρων ετών/ εκτίμηση) 

 

Φαίνεται (από το πλήθος ) ότι συνεχίζει να είναι σημαντικός ο ρόλος τους στην άσκηση της 

γεωργικής δραστηριότητας . 
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 Διατροφή: Η διατροφή των ζώων στηρίζεται στην βόσκηση σε καλλιεργημένους ή 

φυσικούς ιδιωτικούς βοσκότοπους (χλωρή) και σε  χονδροειδείς (σιτηρών-ψυχανθών), που ως 

επί το πλείστον  είναι   ιδιοπαραγόμενες (από τον πίνακα των αροτραίων καλλιεργειών 

προκύπτει ότι οι εκτάσεις που καλλιεργούνται με ζωοτροφές είναι περίπου 1300 στρέμματα 

και ακόμα περισσότερες σε αγρανάπαυση). Εκτός από τα ιδιωτικά βοσκοτόπια, που σύμφωνα 

με στοιχεία από την ενιαία αξιοποιούνται 1500 στρέμματα, υπάρχουν και κοινοτικά , που δεν 

βρίσκονται όμως στην Σχοινούσα , αλλά σε τέσσερις παρακείμενες ακατοίκητες βραχονησίδες, 

και με ετήσια δημοπράτηση δίνονται στους βοσκούς για βόσκηση των αιγοπροβάτων. Τα ζώα 

μεταφέρονται εκεί με καΐκια σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (ανάλογα  τις γεννήσεις και 

την περίοδο αρμέγματος).  

Παραγωγική κατεύθυνση: Ο προσανατολισμός της κτηνοτροφίας του νησιού είναι η 

παραγωγή κρέατος, ενώ η αξιοποίηση του γάλακτος είναι σχεδόν ανύπαρκτη για τα βοοειδή 

και μικρή για τα αιγοπρόβατα. Δεν υπάρχει τυροκομείο και τα τυριά παράγονται με 

παραδοσιακά μέσα, τα οποία πλέον θεωρούνται μη νόμιμα.  

Σχεδόν όλος ο όγκος του βόειου κρέατος καταναλώνεται τοπικά και δεν επαρκεί, ιδίως 

κατά την θερινή περίοδο. Τα μοσχάρια σφάζονται μικρά, περίπου ενός έτους, και έχουν βάρος 

150-220 κιλά. Δεν γίνεται τεχνητή γονιμοποίηση και υπάρχει σε κάθε εκμετάλλευση ένας 

επιβήτορας. 

Το αιγοπρόβειο κρέας διοχετεύεται καί στις αγορές της Αττικής, την περίοδο του  Πάσχα. 

 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει σφαγείο ούτε τυροκομείο στο νησί 

 

Αλιεία 

Η αλιεία της Σχοινούσας θεωρείται μη ανεπτυγμένη, σε σχέση πάντα με τον θαλάσσιο 

πλούτο της περιοχής, αλλά και την έντονη δραστηριότητα που έχουν οι κάτοικοι του διπλανού 

Κουφονησίου. Δραστηριοποιούνται σε επτά(7) επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη , επτά αλιείς 

άμεσα και ενεργά συνεπικουρούμενοι από τις οικογένειές τους .Επίσης υπάρχουν –επισήμως- 

τρεις ερασιτέχνες ψαράδες. 

 

 

 

Α.6.2   ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Στην Σχοινούσα πέρα από ένα αρτοποιείο, δεν  υπάρχουν άλλες μονάδες μεταποίησης και 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που να σχετίζονται με προϊόντα του πρωτογενή τομέα. 
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Α.6.3   ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Τουρισμός 

 

Η Σχοινούσα ξεχωρίζει για τις μαγευτικές ομορφιές του μικρο-κυκλαδίτικου φυσικού της 

περιβάλλοντος με τις πανέμορφες πεντακάθαρες και ασφαλείς παραλίες(δεκαπέντε, που είναι 

όλες διαφορετικές μεταξύ τους και μπορούν να ικανοποιήσουν τον κάθε ταξιδιώτη), της 

παραδοσιακής φιλοξενίας και των παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων και έχει πολλούς 

φανατικούς επισκέπτες την τελευταία δεκαετία, όπου η τουριστική ανάπτυξη προχώρησε με 

αργούς και ελεγχόμενους ρυθμούς, ώστε να μην χαθεί η φυσιογνωμία της. 

 

 Διακίνηση   τουριστών,  χαρακτηριστικά  τους,  χωρική   και   χρονική    κατανομή :    Η 

τουριστική δραστηριότητα ανήκει κυρίως σ’ αυτούς που έχουν καταγωγή από την Σχοινούσα. 

Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού πολλές φορές περιορίζεται στην διατροφή και 

στην εμπορία προιόντων, μια και το νησί δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών, με σκάφη 

αναψυχής, λόγω των πολλών απάνεμων αγκυροβολιών, που διαθέτει .Η αιχμή της τουριστικής 

περιόδου εντοπίζεται τον Αύγουστο, όπου οι περισσότεροι επισκέπτες είναι ημεδαποί  και 

τουρίστες με σκάφη αναψυχής . Την ίδια περίοδο επισκέπτονται το νησί και πολλοί 

Σχοινουσιώτες, που δεν ζουν πια μόνιμα στο νησί. Πάντως η τουριστική περίοδος διαρκεί 

κυρίως δύο μήνες, με πληρότητα τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζεται μια μικρή επιμήκυνση , δειλά απ’ τα μέσα  Μαΐου και πιο αποφασιστικά τον 

Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Οι αλλοδαποί που προτιμούν αυτούς τους μήνες είναι κυρίως 

Σκανδιναβοί και επισκέπτονται το νησί με τις οικογένειές τους. Οι Γάλλοι και Ιταλοί προτιμούν 

τον Ιούλιο, και έρχονται κι αυτοί με τις οικογένειές τους .  

Πίνακας : Επιβατική κίνηση 

έτος Αποβίβαση  ατόμων Επιβίβαση ατόμων 

2011 8.342 8.350 

2012 7.841 7.812 

Πηγή :Λιμεναχείο Νάξου 

 

Στον πίνακα αυτόν, έχουν υπολογισθεί τα άτομα που ταξίδευσαν μέσω των τακτικών 

δρομολογίων /πλοίων της γραμμής. 
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Το νησί συνδέεται απευθείας: 

 

� με τον Πειραιά ,τρεις φορές την εβδομάδα  

 

� με τη Νάξο, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Αμοργό 6 φορές την εβδομάδα (τοπικό πλοίο) 

 

� Με την Σύρο, μια φορά την βδομάδα. 

 

Για έκτακτα περιστατικά ή οργανωμένες εκδρομές υπάρχει μικρό(40 περίπου θέσεων) 

ιδιωτικό σκάφος που εφόσον και ο καιρός το επιτρέπει, μεταφέρει τους επιβάτες στον 

Καλαντό της Νάξου σε 30 λεπτά περίπου. Από εκεί διανύουν 40 χιλιόμετρα  με ταξί για να 

φτάσουν στην Χώρα της Νάξου. 

Επίσης, επειδή η Σχοινούσα φημίζεται για τα πανηγύρια της, όπου υπάρχει ζωντανή 

παραδοσιακή μουσική  με εξαιρετικούς  οργανοπαίκτες,σε όλη την διάρκεια του έτους 

(Εισόδια, Αγ. Νικολάου, Ευαγγελισμός, Δεκαπενταύγουστου είναι τα πιο διάσημα και τα 3 

τελευταία χρόνια η γιορτή της φάβας), ναυλώνουν καΐκια παρέες από όλα τα γύρω νησιά και 

ιδιαίτερα οι Ναξιώτες , ώστε να παρευρίσκονται. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι , λόγω κυρίως του λιμανιού της που είναι από τα καλύτερα 

καταφύγια του Αιγαίου (το κυριότερο ορμητήριο των πειρατών, γι αυτό ονομάζεται και ‘’νησί 

των πειρατών’’), αλλά και της φιλοξενίας των κατοίκων, επισκέπτονται το νησί, με 

θαλαμηγούς, άνθρωποι του πλούτου (κυρίως εφοπλιστές), και παραμένουν για σχετικά 

μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι άνθρωποι αυτοί αγαπούν το νησί με τους κατοίκους του, και 

έχουν γίνει πολλές φορές χορηγοί για μικρά και μεγάλα έργα. 

 

Καταλύματα:14 επιχειρήσεις / 566 κλίνες.  

Ξενοδοχείο καταγράφεται ένα (2 αστεριών), με 46 δωμάτια  και 93 κλίνες. Οι λοιπές 

καταγράφονται σαν ενοικιαζόμενα δωμάτια με (συνολικά) 473 κλίνες ( όλες είναι 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής )  

(Πηγή :Eπιμελητήριο Κυκλάδων/2012). 

 

Εστίαση-διασκέδαση :16 επιχειρήσεις 

που προσφέρουν φαγητό, άλλα είναι καφετερίες και μερικά κέντρα διασκέδασης . 

Λειτουργούν τα περισσότερα το καλοκαίρι, αλλά υπάρχουν για φαγητό και διασκέδαση 

τουλάχιστον δύο που λειτουργούν όλο τον χρόνο. 

(Πηγή :Eπιμελητήριο Κυκλάδων/2012). 
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 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ SWΟTΠΡΩΤΟΓΕΝΗ TOMEA 

 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

1.  Η πληθυσμιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια και η αύξηση των  οικονομικά ενεργών 

ατόμων, ιδιαίτερα νέων σε ηλικία, που μπορούν να απασχοληθούν και στον πρωτογενή 

τομέα. 
 

2. Η ποιότητα του βόειου κρέατος είναι εξαιρετική και ο τρόπος παραγωγής τους (κυρίως 

ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές, θηλάζουσες αγελάδες σχεδόν ελευθέρας βοσκής, φυσικός 

τρόπος γονιμοποίησης, μικρής ηλικίας σφάγια), είναι εφάμιλλος με τις βιολογικές μεθόδους 

παραγωγής. 

 

3.  Η ποιότητα του αιγοπρόβειου κρέατος, λόγω της εκτατικής μορφής εκτροφής και της 

καλής ποιότητας των παραγομένων ζωοτροφών είναι εξαιρετική. 

 

4. Η επιφάνεια του νησιού είναι ομαλή , χωρίς ακραίες κλίσεις του εδάφους και υπερτερεί 

έναντι των λοιπών μικρών νησιών  του Αιγαίου. 

 

5. Υπάρχει διαθέσιμη γη , που καλλιεργούνταν στο παρελθόν και έχει εγκαταλειφθεί. 

 

6. Υπάρχουν νέοι επιστήμονες με την απαραίτητη τεχνογνωσία (φυτική παραγωγή) που 

διαμένουν μόνιμα στο νησί . 

 

 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

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

2.  έλλειψη συνεργατισμού μεταξύ των λιγοστών παραγωγών. 
 

3.  δυσκολίες προσβασιμότητας κυρίως  τον χειμώνα 
 

4. αυξημένο κόστος παραγωγής, λόγω νησιωτικότητας. 
 

5.  έλλειψη ποτιστικής γης. 
 

6.  υποβαθμισμένος υδροφόρος ορίζοντας. 
 



17 

 

7.  δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες όσον αφορά τις βροχοπτώσεις και τους ανέμους. 
 

8.  δεν υπάρχουν υποδομές σφαγείου στο νησί. 
 

9.  δεν υπάρχει τυροκομείο στο νησί. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 

1. Το φυσικό περιβάλλον του νησιού, η παραδοσιακή φιλοξενία των κατοίκων, το ήπιο κλίμα 

και οι μικροί και ζεστοί χειμώνες, τα πολλά και απάνεμα αγκυροβολιά, η διατήρηση  της 

παραδοσιακής μουσικής και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς , η ελεγχόμενη 

ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας, το έχουν κάνει γνωστό σε όλα τα μέρη της 

Ελλάδας και του εξωτερικού και το επισκέπτονται στην πλειοψηφία τους άνθρωποι που 

δίνουν ιδιαίτερη σημασία σ’ αυτές τις αξίες. 
 

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

3 Το νησί βρίσκεται πολύ κοντά στην Νάξο και έχει σύνδεση με τα γύρω νησιά. 
 

4. Ως νησί κάτω των 1000 κατοίκων κατατάσσεται σε πιο ευνοϊκή κατηγορία για την ένταξη σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα για την χρηματοδότηση ιδιωτικών ή συλλογικών επενδύσεων. 
 

5. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας μικρών μονάδων 

επεξεργασίας – συσκευασίας- τυποποίησης γεωργικών προϊόντων, προσαρμοσμένων 

στην μικρή παραγωγή του νησιού. 
 

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

των πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

 

 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

Η σε μικρό βαθμό ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (οργάνωση παραγωγής και 

εμπορίας) που επικρατεί στο νησί, δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να κινδυνεύει η 

ταυτότητα- ποιότητα των τοπικών προϊόντων και να χάνεται η προστιθέμενη αξία τους. 
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Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η Ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στην Σχοινούσα , ένας πόλος έλξης επισκεπτών εδώ 

και πολλά χρόνια , στην οποία παράγονται ποιοτικά προϊόντα,  τα οποία όμως δεν 

εξασφαλίζουν επάρκεια ούτε διακινούνται με ασφάλεια (κρέας, φάβα, θα συμβάλλει 

αποφασιστικά στην ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού σε όλους τους τομείς της οικονομίας . 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, στοχεύοντας στις παρακάτω δράσεις: 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

1. Εξεύρεση λύσεων για άρδευση ελεγχόμενων μονάδων παραγωγής οπωροκηπευτικών με 

επέκταση του δικτύου συλλογής βρόχινου νερού . 

 

2. Κατασκευή μικρού σφαγείου , προσαρμοσμένου στις ανάγκες του νησιού ή προμήθεια 

κινητής μονάδας σφαγής(η οποία θα εξυπηρετεί και τα άλλα νησιά),  που οπωσδήποτε θα 

προβλέπεται η δυνατότητα σφαγής ζώων βιολογικής εκτροφής, καθώς και μεγάλων ζώων. 

 

3. Έρευνα και οικονομοτεχνική μελέτη για την  μετατόπιση του οίστρου στα αιγοπρόβατα, 

ώστε το μεγάλο μέρος της παραγωγής να είναι κατάλληλο για εμπορία τους καλοκαιρινούς 

μήνες, που υπάρχει έλλειψη παραγωγής και μεγάλη ζήτηση . 

 

4. Δημιουργία πειραματικού αγρού και εφαρμογή καλλιέργειας α)σιταριού με 

κριθάρι(σμιγός) , με σπόρους που καλλιεργούντο παλιά στο νησί, β) ποικιλίας σταριού 

(όπως ‘’ζέας’’) που έχει μειωμένη γλουτένη και γ)σύγχρονων ποικιλιών, που 

καλλιεργούνται σήμερα στο νησί. Η εξαγωγή  των αποτελεσμάτων θα ανοίξει έναν μεγάλο 

κεφάλαιο για το μέλλον των αροτραίων καλλιεργειών στο νησί.  

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

 

1. Εγκατάσταση και λειτουργία μικρής μονάδας υδροπονίας για παραγωγή λαχανικών 

( κυρίως την θερινή περίοδο). 
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2. Εγκατάσταση και λειτουργία μικρής τυροκομικής μονάδας . 

 

3. Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευαστηρίου φάβας. 

 

4. Επικαιροποίηση και συστηματική ενημέρωση των μητρώων των κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων. 

5. Τακτοποίηση των αδειών των σταβλικών εγκαταστάσεων. 

6. Επέκταση της καλλιέργειας ζωοτροφών  

7. Κατασκευή με οικονομική ενίσχυση δεξαμενών συγκέντρωσης βρόχινου νερού  

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1. Αναλυτική ενημέρωση/ εκπαίδευση σε όλους για τα οφέλη του συνεργατισμού και της 

ανάπτυξης συλλογικών δομών. 

 

2. Άμεση και αναλυτική ενημέρωση για την αδειοδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων . 

 

 

 

 

 

 


