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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Η Σέριφος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο των Κυκλάδων, ενός μεγάλου νησιωτικού 

συμπλέγματος του Αιγαίου πελάγους. Εμφανίζεται ανάμεσα στα νησιά Κύθνο, Σίφνο, 
Κίμωλο και Μήλο .Η έκτασή της εκτιμάται στα 74 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το μήκος των 
ακτών της είναι περίπου 83 χιλιόμετρα.  

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Μήλου 
(με έδρα την Μήλο) και αποτελεί τον ενιαίο Δήμο Σερίφου. Η απόσταση της Σερίφου από το 
λιμάνι του Πειραιά είναι 73 ναυτικά μίλια και από τη Μήλο είναι 30 ναυτικά μίλιακαι 37 ν.μ. 
από την Σύρο. Ο Δήμος Σερίφου περιλαμβάνει το νησί της Σερίφου και τις γύρω νησίδες 
Σεριφοπούλα, Βους και Γλαρονήσιο. 
 Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Χώρα (ή Σέριφος ) η οποία είναι χτισμένη σε 
υψόμετρο 200 μ. Επίνειο είναι το Λιβάδι ενώ στο νησί υπάρχουν και οι οικισμοί: Λιβαδάκια, 
Ράμος,Γάνεμα, Κουταλάς, Μεγάλο Χωριό, Μεγάλο Λιβάδι, Αβεσαλός, Παναγιά, Πύργος, 
Γαλανή, Συκαμιά, Πλατύς Γιαλός, Κένταρχος ή Καλλίτσος 
  

Το νησί είναι κυρίως ορεινό με λίγες πεδινές εκτάσεις στους  όρμους Λιβαδίου, 
Λιβαδάκια, Μέγα Λιβαδίου, και Συκαμιάς ενώ υπάρχει  ένα μικρό οροπέδιο στην περιοχή 
του Ελικοδρομείου (περιοχή «Λειβαδερά»). Η υψηλότερη κορυφή είναι ο Τρούλλος με 
υψόμετρο 585 μ. 

Η πιο χαρακτηριστική ιδιομορφία της νήσου αυτής είναι η χαμηλή φρυγανώδης 
βλάστηση και ο πλούτος σε υπόγεια & επιφανειακά ύδατα που δεν συναντάμε στα 
υπόλοιπα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου. 

 
Στην Σέριφο δεν υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός και τα παρακάτω δεδομένα είναι 

από τον μετεωρολογικό σταθμό της Μήλου. Η μέση ετήσια θερμοκρασία που καταγράφεται 
στον προαναφερθέντα μετεωρολογικό σταθμό ανέρχεται στους 17,73 °C, ενώ οι μέσες 
μηνιαίες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 10,66°C (Φεβρουάριος) και 25,60 °C (Ιούλιος). Η μέση 
ελάχιστη θερμοκρασία αέρα, 8,48 °C, καταγράφεται το Φεβρουάριο, ενώ η μέση μέγιστη 
καταγράφεται τον Ιούλιο και ανέρχεται σε 29,12 °C.  

 
 

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

Μέση Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

10,73 
 

10,66 
 

12,11 
 

15,21 
 

19,57 
 

23,90 
 

25,60 
 

25,34 
 

22,60 
 

18,97 
 

15,51 
 

12,50 
 

Μέση  Μέγιστη 
Θερμοκρασία 

13,16 
 

13,33 
 

15,13 
 

18,64 
 

23,35 
 

27,76 
 

29,12 
 

28,84 
 

26,07 
 

22,21 
 

18,41 
 

14,98 
 

Μέση Ελάχιστη 
Θερμοκρασία 

8,59 
 

8,48 
 

9,59 
 

12,23 
 

15,98 
 

20,06 
 

22,11 
 

22,15 
 

19,78 
 

16,49 
 

13,18 
 

10,35 
 

Μέση  Μηνιαία 
Σχετική 
Υγρασία (%) 

72,43 
 

71,20 
 

70,13 
 

65,63 
 

60,42 
 

54,60 
 

55,79 
 

59,51 
 

64,12 
 

69,77 
 

73,15 
 

73,38 
 

Μέση Ταχύτητα 
ανέμου 
(Κόμβοι) 

15,39 
 

15,63 
 

13,81 
 

11,24 
 

9,00 
 

8,98 
 

11,59 
 

11,91 
 

11,41 
 

12,23 
 

12,05 
 

14,31 
 

Πηγή: Μετεωρολογικός Σταθμός Μήλου (1955-2013). 
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Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων(Υετός)ανέρχεται στα 
408,08 χλστ. και κυμαίνεται από 0,31 (Αύγουστο) – 85,05 χλστ. (Δεκέμβριο).  

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Μ.Σ. της Μήλου, οι μήνες που εμφανίζουν τους 
ισχυρότερους ανέμους είναι ο Δεκέμβριος, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, με 
επικρατέστερη διεύθυνση τη Βόρεια. 

 Η μέση ετήσια σχετική υγρασία, για την ευρύτερη περιοχή της Μήλου, ανέρχεται σε 
65,84 % και η μηνιαία μεταβολήκυμαίνεται από 54,60% (Ιούνιο) – 73,38 (Δεκέμβριο) και δεν 
ακολουθεί σε γενικές γραμμές την αντίστοιχη μεταβολή του ύψους βροχόπτωσης(ίσως λόγω 
επικράτησης βορείων ανέμων). 

Η μέσηνέφωσηκυμαίνεται μεταξύ 5 (όγδοα) τον Ιανουάριο και 0,37 τον Ιούλιο, με 
περισσότερες ημέρες νέφωσης τους μήνες Δεκέμβριο έως Φεβρουάριο και λιγότερες ημέρες 
νέφωσης τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. 

 
 
Α.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 Η νότια Σέριφος είναι περιοχή ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 

2000. Πρόκειται για την περιοχή με κωδικό GR4220009 «Νότια Σέριφος». Το έτος 2002, 

εκδόθηκε το από 17-9-2002 Π.Δ. (ΦΕΚ 930/Δ/24-10-2002) με το οποίο καθιδρύθηκε ένα ειδικό 

καθεστώς προστασίας και διαχείρισης της νήσου Σερίφου αλλά και επιμέρους περιοχών αυτής.  

Η οικολογική αξία της περιοχής αυτής έγκειται στον ασυνήθιστο συνδυασμό γεωμορφολογικών 

και υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών που έχει σαν αποτέλεσμα την παρουσία 15 

διαφορετικών οικοτόπων σε μικρή σχετικά έκταση. Υπάρχει αρκετά πλούσια πανίδα και αξίζει 

να σημειωθεί ιδίως η παρουσία διαφόρων ειδών αμφιβίων και ερπετών χρηζόντων απολύτου 

προστασίας, τρία μάλιστα εξ αυτών είναι απειλούμενα (albephaluskitaebelli, 

cytrodactyluskotschyii και natrixtesselata).  

 

Τα γεωμορφολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τα αρχαία 

μνημεία άλλα και τα μνημεία του σύγχρονου πολιτισμού όπως τα εγκαταλειμμένα ορυχεία, 

επιπροσθέτως δε το επιστημονικό ενδιαφέρον της περιοχής προσδίδουν σε αυτή ιδιάζουσα 

βαρύτητα. 

 

 Με την ΔΠΑ/9385/11-9-2000 (ΦΕΚ 1176/Β/2000) απόφαση του Υπουργού Αιγαίου η 

Σέριφος χαρακτηρίστηκε στο σύνολό της ως τοπίο ιδιαίτερου κάλλους. Σκοπός του 

χαρακτηρισμού αυτού ήταν και είναι αφενός η αναγνώριση και αφετέρου η διατήρηση, 

προστασία και ανάδειξη του φυσικού, και ανθρωπογενούς –ιστορικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, όπως και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του νησιού στο σύνολό της. 

 

 Η αυτοφυής βλάστηση αποτελείται από χαμηλούς θάμνους (κυρίως φρύγανα) είδη 

Coridothymuscapitatus (Thymusspp.),Phlomisfruticosa, Lavandulastoechas, Saturejathymbra, 

Capparisspinosa, Asphodelusspp. κλπ., ποώδη φυτά και το είδος EuphorbiadendroidesL. (κοινή 

ονομασία του είναι: Φλόμος, Σπλώνος, Καρνάρεα) το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως δασικό 

είδος και απαντάται συνήθως στην πλαγιά του μεταλλείου στο Μεγάλο Λιβάδι.  
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Υποβάθμιση της αυτοφυούς βλάστησης σημειώθηκε στον τμήμα της νήσου όπως 

φαίνεται στον παρακάτω χάρτη 2 κατά την τελευταία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Σέριφο  
26-28 Ιουλίου 2013 . 

 

 
 
Χάρτης  Πυρόπληκτη περιοχή (26/7 έως 28/7/2013). 
 

  
 
Η υποβάθμιση της φρυγανώδους κυρίως βλάστησης θα έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις 

κυρίως στην μελισσοκομία της περιοχής , αλλά μακροπρόθεσμα θα έχει θετικές επιπτώσεις στην 

κτηνοτροφία, διότι βελτιώνει τη θρεπτική αξία των φυτών επειδή η νέα βλάστηση που 

δημιουργείται προσλαμβάνει στοιχεία από τη στάχτη τα οποία αφομοιώνονται ευκολότερα από 

τα ζώα (Σαρλής 1998). 
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Α.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 
 Η Σέριφος συνδέθηκε με τη μυθική μορφή του Περσέα, τον οποίο έφερε εδώ η θάλασσα 
κλεισμένο σε ξύλινη λάρνακα, όπου τον είχε βάλει μαζί με τη μητέρα του, Δανάη, ο παππούς 
του Ακρίσιος μυθικός βασιλιάς του Άργους. Από τη Σέριφο έχουν βρεθεί αρχαία νομίσματα από 
τον 6ο π.Χ. αιώνα και έπειτα, τα οποία απεικονίζουν τον Περσέα, την κεφαλή της Μέδουσας ή 
τον «Βάτραχο εκ Σερίφου» (παράδοση από αρχαιότητα ότι οι βάτραχοι της Σερίφου είναι άφωνοι), 
που συνδέεται με την τοπική λατρεία του Περσέα. 
 
 Οι πρώτοι κάτοικοι της Σερίφου ήταν Αιολείς από τη Θεσσαλία, ενώ αργότερα στο νησί 
έφτασαν Ίωνες από την Αθήνα. Στους Ρωμαϊκούς χρόνους το νησί ήταν τόπος εξορίας.  

Όταν περιήλθε στην κυριαρχία των Ενετών γνώρισε οικονομική άνθιση χάρη στην 
αξιοποίηση των μεταλλείων της. Αυτή την δραστηριότητα την σταμάτησε η Οθωμανική 
κατάκτηση, ενώ τα μεταλλεία ξαναλειτούργησαν με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα το 1861. 

 
Η Μεταλλευτική ιστορία στην Σέριφο έχει μεγάλη διαδρομή. Από την προϊστορική εποχή 

μέχρι την δεκαετία του 1960 που σταμάτησαν οριστικά οι εξορύξεις στο νησί .Το νησί άκμασε 
στα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν εγκαταστάθηκαν μεταλλευτικές εταιρείες 
που εκμεταλλεύονταν το πλούσιο υπέδαφός του.Αργότερα τα μεταλλεία εγκαταλειφθήκαν 
επειδή η εξόρυξη κρίθηκε ασύμφορη και αρκετοί οικισμοί ερημώθηκαν. Στο Μεγάλο Λιβάδι 
σώζεται νεοκλασσικό κτίριο που ήταν η έδρα μεταλλευτικής εταιρείας . 

 
 
Η ίδια η χώρα στη Σέριφο είναι ένας χαρακτηριστικός οχυρωμένος μεσαιωνικός οικισμός 

και χτίστηκε με αυτόν τον τρόπο για να προφυλάσσει τους κατοίκους από τις επιδρομές των 
πειρατών που ήταν πραγματική μάστιγα στο Αιγαίο. Με την ίδια λογική είχε χτιστεί και το 
καστρομονάστηρο των Ταξιαρχών που βρίσκεται κοντά στο χωριό Γαλανή. 

 
Η Σέριφος διαθέτει πολλές εκκλησίες, παραδοσιακά κτίσματα και δύο μουσεία, ένα 

λαογραφικό και ένα αρχαιολογικό. Επίσης στο Μεγάλο Λιβάδι λειτουργεί Έκθεση Πετρωμάτων 
και Μεταλλευτικών Εργαλείων. 

 
 Υπάρχουν καταγεγραμμένα και προστατευμένα μνημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
όπως: το σπήλαιο Σταυρακόπουλου μεταξύ Μεγάλου Λιβαδιού και Κουταλά, το Νεολιθικό 
εύρημα Κούντουρου, οι δραστηριότητες μετάλλευσης στον Αβεσσαλό (3325-2890 π.Χ.), οι 
Μυκηναϊκοί τάφοι στο Μέγα Χωριό, η Κεραμική 8ου -3ου αι. π.Χ. σε εκτεταμένη περιοχή μεταξύ 
Μαλιάδικου και Κουταλά, που υποδεικνύει χρήση της περιοχής και των μεταλλείων από την 
αρχαιότητα (παράδοση στην ΚΑ΄ΕΠΚΑ στις 21.07.2005)*, το Κάστρο της Γριάς στον Κουταλά (7ος 
αι. π.Χ. κ.ε.), το τείχος στη θέση Ξερού (7ος αι. π.Χ. κ.ε.), το τείχος στη θέση Λιόμαντρα (7ος αι. 
π.Χ. κ.ε.), ο πύργος Κουταλά (άσπρος πύργος 4ος αι. π.Χ.), ο Αρχαίος πύργος του ακρωτηρίου 
Κύκλωπας Μεγάλου Λιβαδιού (Ψαρόπυργος :4ος αι. π.Χ.), τα εκτεταμένα υπολείμματα 
μετάλλευσης στις Σκουριές Αβεσσαλού (4ος αι. π.Χ.), ο Ναός της Αγ. Ειρήνης στον Κουταλά, ο 
Ναός τρισυπόστατος των Αγίων Ιωάννη, Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής, ο Ναός της Αγίας 
Τριάδας, τα κτίσματα μεταλλίων στον Κουταλά Σερίφου, η Σκάλα εκφόρτωσης Κουταλά, τα 
Θερμά λουτρά του Μεγάλου Λιβαδιού. 
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Α.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
 Ο μόνιμος πληθυσμός της Σερίφου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, 
ανέρχεται σε 1.420 κατοίκους.  
 

Μόνιμος Πληθυσμός / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

  2001 2011 

ΣΕΡΙΦΟΣ 1.262 1.420 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 109.956 117.987 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 298.462 308.975 

Πηγή: Ελ. Στατ.  
 
Η εξέλιξη του πραγματικού πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

  
Πραγματικός Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΣΕΡΙΦΟΣ 1.851 1.878 1.083 1.133 1.095 1.414 1.378 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 125.959 99.959 86.337 88.458 94.005 112.615 124.525 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 247.439 222.980 207.354 233.529 257.481 302.686 366.795 

Πηγή: Ελ. Στατ. 
 
Παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού της Σερίφου την δεκαετία 1951-1961 που 

οφείλεται στην ευκαιρία απασχόλησης που είχαν οι κάτοικοι λόγω της μεταλλευτικής 
δραστηριότητας. Μετά το 1961 με το κλείσιμο των μεταλλείων του νησιού διαπιστώνουμε μία 
μείωση του πληθυσμού κατά 800 περίπου κατοίκους. Από το 1981 παρατηρούμε αύξηση 50-300 
περίπου άτομα ίσως εξαιτίας της ανάπτυξης του τουρισμού σε όλες τις νησιωτικές περιοχές της 
χώρας μας. 

 

Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011. 

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 
ΦΥΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Άρρενες Θήλεις 

0-14 63 59 122 

15-24 49 49 98 

25-64 419 360 779 

65 και άνω 225 196 421 

Σύνολο 756 664 1.420 

Πηγή: Ελ. Στατ.  
 
Παρατηρείται  ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (δηλ. 54,86%) των μόνιμων κατοίκων της κατά 

την τελευταία απογραφή ανήκει σε ηλικίες που μπορούν να αποτελέσουν Οικονομικώς ενεργούς 
πολίτες.Τα ανωτέρω οφείλονται στην αύξηση ευκαιριών απασχόλησης που παρατηρείται στο 
νησί της Σερίφου, εξαιτίας της αύξησης του τουρισμού (του Τριτογενή Τομέα όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα), με αποτέλεσμα περισσότεροι νέοι να επιλέγουν το νησί ως τόπο μόνιμης 
διαμονής. 
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Η διάρθρωση της απασχόλησης  του πληθυσμού κατά τομέα φαίνεται στον παρακάτω  
πίνακα  ( ΕΛΣΤΑΤ 2001 ) –(Δεν υπάρχουν νεότερα επίσημα στοιχεία) 

 

  

Αριθμός απασχολουμένων κατά 
τομέα δραστηριότητας 

Μη 
δυνάμενοι 

να 
καταταγούν 

Σύνολο 

Α'ΓΕΝΗΣ Β'ΓΕΝΗΣ Γ'ΓΕΝΗΣ 

ΣΕΡΙΦΟΣ 63 180 261 27 531 

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 

 
 
Τα στοιχεία του πίνακα επιβεβαιώνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού 

απασχολείται στον Τριτογενή τομέα. Η ενασχόλησή τους αυτή είναι αποτέλεσμα της 
ανάπτυξης του τουρισμού και άλλων δραστηριοτήτων αλλά και της εγκατάλειψης της 
υπαίθρου γενικά σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία χρόνιαη απαξίωση των επαγγελμάτων που είχαν 
σχέση με την αγροτική δραστηριότητα έδιωξαν τους νέους μας από τον πρωτογενή Τομέα ο 
οποίος αποτελεί την κινητήριο δύναμη της οικονομίας κάθε χώρας,με αποτέλεσμα να 
συνεχίσουν να απασχολούνται σε αυτόν κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας (άνω των 65 ετών) 
τα οποία συνήθως αποτελούν το οικονομικώς μη ενεργό μέρος της κοινωνίας μας. 

 
 

 
Α.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Μεταφορών 

Το οδικό δίκτυο (περιφερειακό & τοπικό) του νησιού όπως φαίνεται στον χάρτη της 
1ης σελίδας καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες μεταφοράς προϊόντων και εφοδίων. 
Η ακτοπλοϊκή σύνδεση εξυπηρετείται από το Εμπορικό-Τουριστικό λιμάνι-Μαρίνα στο 
Λιβάδιπρος Πειραιά (Γραμμές συμβατικών Ε/Γ-ΟΓ & Ταχύπλοων), Σίφνο-Κίμωλο-Μήλο 
(Γραμμές συμβατικών Ε/Γ-ΟΓ & Ταχύπλοων και γραμμή συμβατικού ενδοκυκλαδικού) και 
Σύρο με τη γραμμή του συμβατικού ενδοκυκλαδικού. Οι λιμενικές και θαλάσσιες 
δραστηριότητες καλύπτονται από το Λιμενικό Σταθμό Σερίφου ο οποίος υπάγεται στο 
Λιμενικό Ταμείο Σύρου. 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων το 
λιμάνι της Σερίφου δε διαθέτει υπηρεσίες τελωνείου. 
 Επίσης υπάρχει ελικοδρόμιο, τοπική συγκοινωνία με λεωφορεία (γραμμές ιδιωτικής 
εκμετάλλευσης). 
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Ύδρευσης – Άρδευσης 
 

 Όπως αναφέρθηκε κύριο χαρακτηριστικό του νησιού είναι η παρουσία υπόγειων και 
επιφανειακών υδάτων. 
 Το 2004 κατασκευάστηκε φράγμα χωρητικότητας 700.000 m3 στην τοποθεσία 
«Στενό» κοντά στο Λιβάδι το οποίο χρησιμοποιείται για το εμπλουτισμό του υδροφόρου 
ορίζοντα της παρακείμενης πεδινής έκτασης, εντός της οποίας υπάρχουν ιδιωτικά πηγάδια 
που χρησιμοποιούνται για την άρδευση καλλιεργειών (εσπεριδοειδή, οπωροκηπευτικά). Το 
εν λόγω φράγμα είναι πάντα γεμάτο με νερό. Από τις δημοτικές αρχές υπάρχει πρόθεση 
εγκατάστασης μονάδας διύλισης νερού του φράγματος και κατασκευής δυκτίου μεταφοράς 
του νερού από το διυλιστήριο προς τις κεντρικές δεξαμενές του νησιού.Δεν διανέμεται νερό 
με δίκτυο για άρδευση. 
 Το δίκτυο ύδρευσης της Σερίφου τροφοδοτειται από 14 γεωτρήσεις, 7 πηγές μέσω 
16 δεξαμενών και 20 αντλιοστασίων. 
 

Αποχέτευση 

 Υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης που καταλήγει σε τρεις μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού 
στις περιοχές Λιβαδιού, Κένταρχου και Γαλανής. 
 
 

Εγκαταστάσεις Σφαγείου 

 Στο στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του νέου Σφαγείου  
( υπολείπονται προμήθειες εξοπλισμού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου ) 
 

Τηλεπικοινωνιών-Ενέργειας 

Η ενεργειακή υποδομή αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από το δίκτυο της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η τροφοδοσία του νησιού με ηλεκτρική ενέργεια γίνεται από το 
εργοστάσιο της ΔΕΗ που βρίσκεται στην θέση «Νόχτα»-Λιβάδι. 

Η χρήση ήπιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιορίζεται στη χρήση της ηλιακής 
ενέργειας για θέρμανση νερού για οικιακή χρήση. 

Το δίκτυο του ΟΤΕ καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας. 
 

Παιδείας 
Η υποδομή εκπαίδευσης καλύπτει τις βαθμίδες προσχολική, πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια.  
- Ά Βάθμια Εκπαίδευση 

Στον Δήμο Σερίφου λειτουργεί ένα νηπιαγωγείο στον οικισμό Παναγιά και ένα 
δημοτικό σχολείο στη Χώρα. 

 
- ΄Β Βάθμια Εκπαίδευση 

Στο Λιβάδι λειτουργεί γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις. 
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Υγείας 
Η περίθαλψη των κατοίκων και των επισκεπτών, πραγματοποιείται από το 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου, το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια, λόγω της 
αύξησης των επισκεπτών, δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες περίθαλψης, με 
αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η αναβάθμιση τουΠεριφερειακού Ιατρείου Σερίφου σε 
Κέντρο Υγείας, με την αντίστοιχη στελέχωση και την αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού. 
Ταυτόχρονα,υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας Δημοτικού Ιατρείου, μέσω της σύστασης 
Δημοτικής ΚοινωφελούςΕπιχείρησης, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει με την 
ταυτόχρονη εγκατάσταση και χορήγηση εξοπλισμού,ενός ερευνητικού κέντρου σε θέματα 
υγείας (Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2013-2014 Δήμου Σερίφου με ΑΔΑ: Β4ΣΞΩ1Η-ΡΟ7). 

Τα πιο κρίσιμα περιστατικά αναγκαστικά μεταφέρονται εκτός νησιού σε άλλες 
περιοχές, ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού με πλοίο ή με ελικόπτερο και εφόσον 
το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα με τα μικρά νησιά και τα 
έκτακτα περιστατικά πάντα εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους. 

Να σημειωθεί ότι στο νησί λειτουργείένα φαρμακείο,στο Λιβάδι, για την 
εξυπηρέτηση των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών. 

 
Υπηρεσίες 

Σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες σημειώνεται ότι στην Σέριφο εκτός από όλες 
τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος λειτουργεί ταχυδρομείο (ΕΛ.ΤΑ.) – Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο, Αστυνομικός σταθμός, Λιμενικός σταθμός, Κ.Ε.Π., Συμβολαιογραφείο, 
Υποθηκοφυλακείο,  Εκκλησία, ΤράπεζαALPHABANK, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και 
Κλιμάκιο Ψυχικής Υγείας που επισκέπτεται το νησί. 

Ένα βενζινάδικο βρίσκεται στην περιοχή Λιβάδι (λιμάνι). 

 
Α.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Α.6.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στην Σέριφο ο πρωτογενής τομέας είναι περιορισμένος, το έδαφός της είναι ορεινό 
με τις περισσότερες αναβαθμίδες να έχουν εγκαταληφθεί λόγω δυσκολίας πρόσβασης από 
τα γεωργικά μηχανήματα. Μετά το 2005 στην Σέριφο έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Νέων 
Αγροτών 3 άτομα ,  ενώ μόνο ένας παραγωγός έχει εγγραφεί στο Μητρώο Νωπών 
Οπωροκηπευτικών. Τον τελευταίο χρόνο παρατηρήθηκε εγκατάσταση νέων που διέμεναν 
στην Αθήνα και ενασχόλησή τους κυρίως με τη μελισσοκομία (συμμετέχοντας σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα του Κτήματος Συγγρού στην Αθήνα). Αξίζει να σημειωθεί το 
ανώτατο μορφωτικό επίπεδο αυτών αλλά και ο ζήλος για την ενασχόλησή τους με τον 
Πρωτογενή Τομέα. 

Σύμφωνα με αρχείο του 2012 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τους 45 αγρότες που υπέβαλλαν 
αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης μόνο οι 13 χαρακτηρίζονται ως επαγγελματίες αγρότες (Εξισωτική 
Αποζημίωση). 
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Η κτηνοτροφία στο νησί περιλαμβάνει κυρίως την αιγοπροβατοτροφία και την 
μελισσοκομία καθώς είναι προσαρμοσμένες στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής και σε μικρότερη έκταση την Βοοτροφία. Πρόκειται για προϊόντα εξαιρετικής 
ποιότητας που οι μέθοδοι καλλιέργειας τους πλησιάζουν τις βιολογικές.  

Ο παραγόμενος οίνος μπορεί να λάβει την γεωγραφική ένδειξη «ΠΓΕ Κυκλάδες» (υπό 
κατασκευή οινοποιείο από Νέο Αγρότη- ενταγμένο στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών ο οποίος 
το κατασκευάζει μέσα από πρόγραμμα LEADER).Επίσης έχει υποβληθεί από έναν νέο 
μελισσοκόμο αίτημα για Βιολογική Μελισσοκομία και παρακολούθησή του από 
Πιστοποιημένο Οργανισμό Ελέγχου. 

Υπάρχουν  37 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων ( Δύο μόνο 
αδειοδοτημένες ). Από αυτές η μία είναι σύγχρονη με εγκαταστάσεις σταυλισμούτύπου 
Θερμοκηπίου με αμελκτήριο (με πρόβλεψη λειτουργίας τυροκομείου, διότι έχει 
κατασκευαστεί ήδη παρακείμενο κτίριο για ίδρυση τυροκομείου-εκθετηρίου στην περιοχή 
Κάμπος-Καλό Αμπέλι Σερίφου) το οποίο χρηματοδοτήθηκε, πρόσφατα (παραλαβή του το 
2010), από πρόγραμμα Σχεδίου Βελτίωσης και η διατροφή των ζώων της στηρίζεται κυρίως 
σε ζωοτροφές από το εμπόριο &λιγότερο σε βόσκηση. Οι υπόλοιπες λειτουργούν με 
υποτυπώδεις υποδομές, οι χώροι ενσταυλισμού είναι πρόχειροι & η διατροφή των ζώων 
στηρίζεται στη βόσκηση σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια & δίνεται συμπληρωματική τροφή όταν 
χρειαστεί.  

 
 
 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η γεωργική γη που δύναται να καλλιεργηθεί είναι 13.200στρ. σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα. Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι είναι 44.100 στρ. Όμως 
σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος Ενιαίας Ενίσχυσης 2012 αξιοποιούνται 106,3 
εκτάρια ως βοσκότοποι. 

Χρήσεις 

Σέριφος Ν. Κυκλάδων 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Γεωργική γη 13.200 17% 836.100 32% 

Βοσκότοποι 44.100 58% 789.500 30% 

Δάση 9.600 13% 690.400 27% 

Λοιπές εκτάσεις 9.400 12% 283.400 11% 

Σύνολο 76.300 100% 2.599.400 100% 

Πιν. Χρήσεις γης (Στατιστική) 1999-2000 

Σύμφωνα με αρχείο του 2012 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καλλιεργούνται 141,6 στρ. για 
παραγωγή ζωοτροφών. Διακινήθηκαν μέσω των δύο καταστημάτων εμπορίας ζωοτροφών 
528τόνοι ζωοτροφών (στοιχεία Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Μήλου). 
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Η έκταση των 9.600στρ. που χαρακτηρίζονται ως δάση δεν αποτελούνται από 
συμπαγείς συστάδες δασικών δέντρων αλλά πρόκειται για εκτάσεις που καλύπτονται από 
θαμνώδη και φρυγανώδη βλάστηση και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην 
κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία. Όπως αναφέρουμε παραπάνω το είδος 
EuphorbiadendroidesL. (κοινή ονομασία του είναι: Φλόμος, Σπλώνος, Καρνάρεα) είναι 
χαρακτηρισμένο ως δασικό είδος και απαντάται συνήθως στην πλαγιά του μεταλλείου στο 
Μεγάλο Λιβάδι. 

Η καλλιεργημένη γεωργική γη είναι 1.918 στρ. και από αυτήν αρδεύονται τα 109 στρ. 
τα οποία θεωρούνται σημαντική έκταση για μικρό νησί. Εκτός από τις δενδρώδεις 
καλλιέργειες που φαίνονται στον πίνακα υπάρχει και μεγάλος αριθμός δένδρων τα οποία 
είναι διάσπαρτα.Τη μεγαλύτερη  έκταση καταλαμβάνειη αμπελοκαλλιέργεια. 

Η γεωργική δραστηριότητα ως προς τη φυτική παραγωγή παρατηρείται στον όρμο 
Λιβαδίου, όρμο Λιβαδάκια, όρμο Μέγα Λιβαδίου, όρμο Συκαμιάς, σε ένα μικρό οροπέδιο 
στην περιοχή του Ελικοδρομείου (περιοχή «Λειβαδερά») και αρδεύεται από ιδιωτικά 
πηγάδια- γεωτρήσεις.  

Η διάρθρωση των καλλιεργειών κατά κατηγορία φαίνεται αναλυτικά στους παρακάτω 
πίνακες. 

  ΣΕΡΙΦΟΣ 

Κατηγορίες Καλλιεργειών 

Σύνολο 
έκτασης 
(στρ.) 

Αρδευόμενη 
Έκταση 
(στρ.) 

1 2 3 

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας 
και λοιπές καλλιέργειες 

415 60 

Κηπευτική γη, θερμοκήπια 40 40 

Αμπέλια 1027 - 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 36 9 

Αγρανάπαυση 1 - 5 ετών (πρώτη 
εγγραφή) 400 - 

Σύνολο Γεωργικής Γης 1918 109 

Πηγή: Ετήσιο γεωργικό δελτίο .2008 Ελ. Στατ. 
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ΣΕΡΙΦΟΣ 

Α/Α   Είδος Έκταση/ Παραγωγή 

1 Κριθάρι 4 310 

2 Βρώμη 9 700 

3 Φασόλια χωρίς συγκαλλιέργεια 10 600 

4 Κουκιά 8 500 

5 Βίκος 8 280 

6 Κριθάρι για σανό 45 16.200 

7 Βρώμη για σανό 80 20.000 

8 Βίκος για σανό 9 3.100 

9 Κριθάρι 50 - 

10 Βρώμη 75 - 

11 Καρπούζια 11 13.000 

12 Πεπόνια 6 6000 

13 Πατάτες καλοκαιρινές 100 160.000 

14 Λάχανα 7 10.000 

15 Κουνουπίδια 5 4.800 

16 Κρεμμύδια ξερά 5 3.500 

17 Μαρούλια 2 1.000 

18 Τομάτες επιτραπέζιες για νωπή χρήση, υπαίθρου 11 .7000 

19 Φασολάκια χλωρά 1 650 

20 Μπάμιες ποτιστικές 1 400 

21 Κολοκυθάκια 4 1.900 

22 Αγγούρια υπαίθρου 2 700 

23 Μελιτζάνες υπαίθρου 2 860 

24 Ελαιόδεντρα για ελιές βρώσιμες 11 670 

25 Ελαιόδεντρα για ελιές ελαιοποιήσεως 21 16.500 

26 Λεμονιές (μεμονωμένα δέντρα σε παραγωγική ηλικία)   8.900 

27 Πορτοκαλιές (μεμονωμένα δέντρα σε παραγωγική ηλικία)   .7950 

28 Μανταρινιές (μεμονωμένα δέντρα σε παραγωγική ηλικία)   3.050 

29 Αχλαδιές (μεμονωμένα δέντρα σε παραγωγική ηλικία)   760 

30 Μηλιές (μεμονωμένα δέντρα σε παραγωγική ηλικία)   370 

31 Βερικοκιές (μεμονωμένα δέντρα σε παραγωγική ηλικία)   1.200 

32 Ροδακινιές (μεμονωμένα δέντρα σε παραγωγική ηλικία)   400 

33 Συκιές για νωπά σύκα (μεμονωμένα δέντρα σε παραγωγική ηλικία)   2.600 

34 Συκιές για ξερά σύκα (μεμονωμένα δέντρα σε παραγωγική ηλικία)   2.300 

35 Αμυγδαλιές 4 650 

36 Καρυδιές (μεμονωμένα δέντρα σε παραγωγική ηλικία)   10 

37 Άμπελοι, κυρίως για οινοπαραγωγή 925 210.000 

38 Άμπελοι κυρίως για επιτραπέζια σταφύλια 102 2000 

ΣΥΝΟΛΟ 1518   

Πηγή: Ετήσιο γεωργικό δελτίο 2008 Ελ. Στατ. 
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Ελαιοκαλλιέργεια 
Ο παραγόμενος ελαιόκαρπος χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για παραγωγή 

ελαιολάδου και καλλιεργούνται 549 στρ.  
Στην Σέριφο δεν υπάρχει ελαιοτριβείο και οι καλλιεργητές πρέπει να μεταφέρουν τον 

ελαιόκαρπο στο κοντινότερο νησί που είναι η Σίφνος, όπου λειτουργούν δύο εγκαταστάσεις 
ελαιοτριβείων, για να γίνει η έκθλιψη του πράγμα που συνεπάγεται αύξηση του κόστους 
παραγωγής.  

Παρόλα αυτά η διακίνηση, την τελευταία 8ετία, μόνο μέσω του Αγροτικού-Μελ/κού 
Συν/σμού Σερίφου 3.500 ελαιόδεντρων για φύτευση υποδηλώνει ότι ο κλάδος της 
ελαιοκαλλιέργειας έχει ανοδική τάση. 

 

Αμπελοκαλλιέργεια 
 Το υπό κατασκευή οινοποιείο,στη Σέριφο, θα απορροφήσει την παραγωγή του νησιού. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν φυτεύσειςοινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 
με δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό. 
 

Οπωροκηπευτικά 
Η ύπαρξη αρδευτικού νερού έχει ευνοήσει την καλλιέργεια κηπευτικών (πατάτα, 

τομάτα) αλλά και άλλων οπωροφόρων δέντρων (μεμονομένων ή σε μικρή έκταση) όπως 
Εσπεριδοειδών. Η κατανάλωση τους γίνεται στην τοπική αγορά. 
 

Γεωργικός Εξοπλισμός 
 Σύμφωνα με το διαθέσιμο Αρχείο (μετά τις 14/11/2005) του Τμήματος Αγροτικής 
Οικονομίας Π.Ε. Μήλου έχουν απογραφεί 4 διαξονικοί γεωργικοί ελκυστήρεςστην νήσο Σέριφο. 

 
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Οι κλάδοι που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον είναι η αιγοπροβατοτροφία και η 
μελισσοκομία. Βοοειδή υπάρχουν ελάχιστα  στο νησί τα οποία αναμένεται να αυξηθούν με 
τη λειτουργία του σφαγείου . Οι υπόλοιποι κλάδοι ζωικής παραγωγής καλύπτουν ανάγκες 
της οικογενειακής κατανάλωσης. 

Η παραγωγική κατεύθυνση της κτηνοτροφίας του νησιού είναι μικτή δηλ. 
γαλακτοκομικά & κρέας.Δεν υπάρχει τυροκομείο ενώ τα τυριά παράγονται με 
παραδοσιακά μέσα. Η διατήρηση ζώων γίνεται συνήθως για συμπλήρωμα του εισοδήματός 
τους και για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων από την Ε.Ε με τη μορφή που δίνονται 
μέχρι σήμερα.  
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Η διάρθρωση του ζωικού πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
 

Είδος Αριθμός Ζώων 

Ίπποι 'Αρρενες 15 

Ημίονοι 58 

Όνοι 108 

Βοοειδή (αρσενικά) 4 

Βοοειδή (θηλυκά) 19 

Χοίροι (Αναπαραγωγής) 16 

Χοίροι (Κρεατοπαραγωγής) 151 

Πρόβατα Οικόσιτα 310 

Πρόβατα Κοπαδιάρικα 277 

Αίγες Οικόσιτες 857 

Αίγες Κοπαδιάρικες 792 

Κουνέλια 193 

Όρνιθες χωρικής εκτροφής 503 

Πάπιες 29 

Γαλοπούλες (ινδιάνοι) 20 
Μέλισσες σε εγχώριες 
κυψέλες 88 
Μέλισσες σε ευρωπαϊκές 
κυψέλες 798 

Πηγή: 2008 Ελ. Στατ.  

 
Αιγοπροβατοτροφία 
 

Στο νησί υπάρχουν 37 εκμεταλλεύσεις και εκτρέφονται συνολικά 1191 αιγοπρόβατα 
σύμφωνα με το μητρώο της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων. Από τον πίνακα φαίνεται ότι τα 
πρόβατα είναι366ενώ οι αίγες είναι πολύ περισσότερες και ανέρχονται σε 825. 
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1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 1 ΕΩΣ 50 ΖΩΑ 33 846 529 45 574 247 25 272 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 51 ΕΩΣ 100 ΖΩΑ 3 226 134 4 138 81 7 88 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 101 ΕΩΣ 150 ΖΩΑ 1 119 110 3 113 5 1 6 

4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 151 ΕΩΣ 200 ΖΩΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 201 ΚΑΙ ΑΝΩ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 37 1.191 773 52 825 333 33 366 

Πηγή:Μητρώο Κτηνιατρικής 2012  
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Βοοτροφία 

Η διάρθρωση των Βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Μητρώο 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.: 

  
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
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1 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

0 0 0 0 
 
 

0 
 
 

0 6 
2 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  
ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

0 0 0 0 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 6 18 6 24 
Πηγή: Μητρώο Κτηνιατρικής (Α.Κ. Σίφνου) 
 

 Ο μικρός αριθμός των διατηρούμενων βοοειδών ανά εκμετάλλευση υποδηλώνει την 
κάλυψη κυρίως οικογενειακών αναγκών διατροφής. 

 
Μελισσοκομία 

Στο νησί δραστηριοποιούνται 22 μελισσοκόμοι με συνολικό αριθμό κυψελών 805 
σύμφωνα με το μητρώο μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και τα στοιχεία του Τμήματος Αγροτικής οικονομίας Π.Ε. Μήλου.  

Το μέλι είναι εξαιρετικής ποιότητας, καθώς σε αυτό βοηθάει το κλίμα αλλά και η 
μορφολογία του εδάφους (πλούσιο έδαφος σε φρύγανα και Θυμάρι). 

Οι ποσότητες παραγωγής μελιού ποικίλουν ανάλογα με τη χρονιά, καθώς εξαρτάται από 
πολλούς εξωτερικούς παράγοντες (θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν, βροχές και μέχρι πια 
περίοδο θα κρατήσουν κ.λ.π.). Η παραγωγή είναι περίπου 5-15 κιλά μέλι ανά κυψέλη / έτος, ενώ 
η τιμή πώλησης είναι περίπου στα 15 ευρώ / κιλό. Δεν υπάρχει τυποποιητήριο μελισσοκομικών 
προϊόντων. 

Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των 
μελισσοκόμων διατηρεί μικρό αριθμό κυψελών και στοχεύει στην απόκτηση συμπληρωματικού 
εισοδήματος.  
 

  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΨΕΛΩΝ 

1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 1 ΕΩΣ 9 ΚΥΨΕΛΕΣ 2 17 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 10 ΕΩΣ 30 ΚΥΨΕΛΕΣ 14 224 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 31 ΕΩΣ 100 ΚΥΨΕΛΕΣ 4 215 

4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 101 ΕΩΣ 200 ΚΥΨΕΛΕΣ 2 349 
5 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 201 ΚΑΙ ΑΝΩ  0  0 

ΣΥΝΟΛΟ 22 805 
Πηγή: Αρχεία ΤμήματοςΑγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μήλου 
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ΑΛΙΕΙΑ 
Σύμφωνα με στοιχεία από το Τμήμα Αλιείας Κυκλάδων συνολικά υπάρχουν 18 σκάφη 
παράκτιας αλιείας και από αυτά τα 17 σκάφη με δίχτυα-παραγάδια & 1 τράτα. Οι 
επαγγελματίες αλιείς & αλιεργάτες ανέρχονται στους 39ενώ οι ερασιτέχνες είναι 89.). Η 
αλιευτική παραγωγή κατ' εκτίμηση της υπηρεσίας αλιείας Σύρου και σύμφωνα με δηλώσεις 
των αλιέων(κιλά ανά έτος-μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών) ανέρχεται στα 2.160 κιλά. 

Τα σκάφη ελλιμενίζονται στο λιμάνι του Λιβαδιού. Το μεγαλύτερο μέρος των ψαριών 
καταναλώνονται στην περιοχή, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου και η ζήτηση 
είναι αυξημένη λόγω των τουριστών.  

Επίσης στο νησί λειτουργεί και μία μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή 
Ακρωτήρι δυναμικότητας 380 τόνωνενώ το σύνολο της παραγωγής της προορίζεται για 
εξαγωγή. 
 
Α.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Υπάρχουν μονάδες μεταποίησης που να σχετίζονται με προϊόντα του πρωτογενή τομέα 
(Παρασκευή γλυκών κουταλιού & μαρμελάδων). Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αγροτικής 
Οικονομίας Μήλου (2010) υπάρχει μία αδειοδοτημένη μονάδα (άδεια ζαχαροπλαστείου). 

 
Στο νησί παράγονται τα παρακάτω τοπικά προϊόντα: 

 Κάπαρη και λιαστές ντομάτες,«Λούτζα»  

 Τυριά (μυζήθρα χαρανιού, Ξινομυζήθρα, Πιπεράτη, Τυρί του λάινα τυλιγμένο στη 
«λάσπη» του μούστου). 

 Θυμαρίσιο μέλι 

 Σούμα. 

 Γλυκά κουταλιού χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη πορτοκάλι-λεμόνι-νεράντζι- 
Κυδώνι, Παστέλι, αμυγδαλωτά, κυδωνόπαστο 

 
 
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 Σέριφος ξεχωρίζει για τις ιδιαίτερες ομορφιές του φυσικού της περιβάλλοντος και 
έχει πολλούς φανατικούς επισκέπτες τα τελευταία χρόνια, αλλά και υπηκόους άλλων χωρών 
της ΕΕ όπου έχουν εγκατασταθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Η τουριστική υποδομή είναι αναπτυγμένη κυρίως στον οικισμό Λιβάδι και 
Λιβαδάκια. Εκεί βρίσκονται τα περισσότερα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ξενώνες, 
ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λπ.), ταβέρνες και άλλα καταστήματα που εξυπηρετούν τους 
τουρίστες. Ταβέρνες υπάρχουν επίσης στο Μεγάλο Λιβάδι, στην παραλία Ψιλή Άμμο, στη 
Συκαμιά.  
 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η υπάρχουσα υποδομή διανυκτέρευσης επισκεπτών. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 12 212 395 

ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 61     

ΣΥΝΟΛΟ 73 212 395 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας 2012 & Ιστοσελίδα επιμελητηρίου Κυκλάδων. 
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Η εστίαση των επισκεπτών γίνεται είτε στα καταλύματα και ξενοδοχεία της περιοχής 
ή στα εστιατόρια. Στο νησί δραστηριοποιούνται 50 επιχειρήσεις εστίασης σύμφωνα με 
ταστοιχεία του επιμελητηρίου Kυκλάδων. Τα περισσότερα εστιατόρια βρίσκονται κατά 
μήκος του παραλιακού δρόμου στο Λιβάδι. 

 
 

Μεταφορές – Συγκοινωνία 
Η επικοινωνία με το λιμάνι του Πειραιά γίνεται μέσω συμβατικών και ταχύπλοων 

(τρία ) πλοίων σε καθημερινή βάση στην διάρκεια του Καλοκαιριού & περίπου 4 -5 φορές 
την εβδομάδα την υπόλοιπη χρονική περίοδο του έτους.  

Το χειμώνα παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στη συγκοινωνία λόγω καιρικών 
συνθηκών που μειώνουν τις προσεγγίσεις αλλά και με τα μειωμένα δρομολόγια των πλοίων. 

 

Λιμάνια  

Συχνότηταδρομολογίων 
(εβδομαδιαίως) 

Οχηματαγωγό Ταχύπλοο 

Πειραιάς 4-7 2-7 

Σύρος 3-5 0 

Μήλος 5-7 2-7 

Σίφνος 5-7 2-7 

Κίμωλος 5-7 0 

Συχνότητα δρομολογίων με νησιά και Πειραιά 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η κίνηση επιβατών στο λιμάνι της Σερίφου. 
Φαίνεται η αυξημένη κίνηση από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο καθώς και η μείωση των 
επιβατών το έτος 2012.  

ΕΤΟΣ 2011 2012 

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 
ΑΠΟΒΙΒ
ΑΣΗ 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.211 940 908 752 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.097 772 1.059 981 
ΜΑΡΤΙΟΣ  1.747 1.785 1.282 1.111 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 4.093 3.392 3.260 2.891 
ΜΑΙΟΣ 2.930 3.268 2.767 2.748 
ΙΟΥΝΙΟΣ 7.560 6.819 6.757 5150 
ΙΟΥΛΙΟΣ  18.409 16.865 15.647 13.260 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 18.181 21.599 17.467 19.660 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5.528 7.286 4.301 7.090 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1.663 1.959 1.748 2.134 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1.401 1.442 1.698 2.123 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 982 1.178 788 815 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  64.802 67.305 57.682 58.715 
Πηγή: Λιμεναρχεία νομού Κυκλάδων. 
 

http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=24218
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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. Το σφαγείο  
3. Υπάρχει υδατικό δυναμικό στο νησίτο οποίο μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη 
της γεωργικής παραγωγής. 
4. Η ποιότητα των προϊόντων που παράγονται (κηπευτικά) είναι εξαιρετική. Ο τρόπος  
παραγωγής τους πλησιάζει τις βιολογικές μεθόδους παραγωγής. 
5. Υπάρχει γεωργική έκταση κατάλληλη για την ανάπτυξη γεωργικής δραστηριότητας 
στις πεδινές εκτάσεις , είτε στις εγκαταλειμμένες αναβαθμίδες. 
6. Ύπαρξη εποχιακής αυτοφυούς βλάστησης (ποώδη, φρυγανώδη) που ευνοεί την  
παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας θυμαρίσιου μελιού. 
7. Το ενδιαφέρον που υπάρχει από νέους που διέμεναν στην Αθήνα για ενασχόληση  
τους με την Μελισσοκομία και διαμονή στο νησί. 
8. Η διακίνηση, την τελευταία 8ετία, μόνο μέσω του Αγροτικού-Μελ/κού Συν/σμού 
Σερίφου 3.500 ελαιόδεντρων για φύτευση υποδηλώνει ότι ο κλάδος της  
ελαιοκαλλιέργειας έχει ανοδική τάση. 
9. Το υπό κατασκευή Οινοποιείο. 
10. Ευνοϊκές κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 
11. Η αιγοπροβατοτροφία που πολλές φορές συμπληρώνει το εισόδημα των  
απασχολούμενων σε άλλους τομείς. 
 

 
 
 
 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 
1. Ανταγωνισμός για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού από τον τουρισμό. 
2. Η γήρανση του πληθυσμού που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. 
3. Έλλειψη συνεργατισμού μεταξύ των παραγωγών. 
4. Δυσκολίες προσβασιμότητας το χειμώνα 
5. Αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω νησιωτικότητας 
6. Η έλλειψη επιχειρηματικότητας των ατόμων που απασχολούνται στον πρωτογενή  
τομέα . 
7. Απουσία μονάδας επεξεργασίας του ελαιοκάρπου 
8. Απουσία μονάδων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. 
9. Η απουσία μονάδας τυποποίησης μελιού και προϊόντων μελισσοκομίας. 
10. Η αδυναμία μετακίνησης μελισσοσμηνών εκτός της νήσου με αποτέλεσμα τη μικρή  
παραγωγή σε περιόδους μειωμένης ανθοφορίας. 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 
1. Το φράγμα, το οποίο με τη δημιουργία κατάλληλου δικτύου μπορεί να αξιοποιηθεί  
για άρδευση. 
2. Οι φυσικές ομορφιές του νησιού, η πλούσια χλωρίδα και πανίδα καθώς και τα  
αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής αποτελούν ιδιαιτερότητα του νησιού και  
ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών. 
3. Η ανάπτυξη του τουρισμού προσφέρει δυνατότητα απορρόφησης της τοπικής  
παραγωγής. 
4. Το νησί βρίσκεται κοντά στον Πειραιάκαι έχει συχνή σύνδεση με τα γύρω νησιά. 
5. 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. 
6. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας μικρών μονάδων  
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων (ελαιοτριβείο, τυροκομείο, τυποποιητήριο 
μελιού) προσαρμοσμένων στην μικρή παραγωγή του νησιού. 
7. Η ζήτηση  ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων διασφαλίζει την οικονομική  
βιωσιμότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
8. Οι σημαντικές προοπτικές του νησιού για την ανάπτυξη εναλλακτικών καλλιεργειών  
όπως αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών. 
 
 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
1. Η εισαγωγή φθηνών νωπών προϊόντων καθιστά τα ντόπια προϊόντα μη ανταγωνιστικά. 
2. Το υψηλό κόστος των γεωργικών εφοδίων. 
3. Η ρευστότητα των δρομολογίων των πλοίων μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου & 
οι δυσκολίες στις μετακινήσεις εντός της χειμερινής περιόδου. 
4. Η μονόπλευρη ανάπτυξη του τουρισμού .. 
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Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

Η ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια στην Σέριφο, 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 των πηγών που διαθέτει το νησί  
 

2.  Αξιοποίηση του Φράγματος και για άρδευση.  
 

3. Λειτουργία του Σφαγείου. 
Σκόπιμο κρίνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα της σύναψης μιας  διαδημοτικής 
συνεργασίας που θα  αφορά στη λειτουργία του σφαγείου με τους δήμους των 
γειτονικών νησιών ( Μήλος – Κίμωλος ) με στόχο τη βιώσιμη λειτουργία του . Η 
πρόταση μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με την παρακάτω με αριθμό 5. 
 

4. Επιδοτούμενη μεταφορά ζώντων ζώων από τα γειτονικά νησιά που δε διαθέτουν 
ανάλογη σφαγειοτεχνική υποδομή (Μήλος-Κίμωλος) ή έναλλακτικάμεταφορά 
ζώντων ζώων με την χρήση ειδικού επιδοτούμενου οχηματαγωγού πλοίου. 
 

5. Οικονομικό Πρόγραμμα ενίσχυσης για καλλιέργεια αρωματικών φυτώνκαι κάπαρης 
αλλά και επεξεργασία - προώθηση των προϊόντων τους. 
 

6. Σύνδεση Τουρισμού –πρωτογενή Τομέα με δημιουργία Αγροτοτουριστικών 
καταλυμάτων 
 

7. Εφαρμογή ενός ορθολογικού συστήματος βόσκησης ( μετά από σύνταξη ειδικής 
μελέτηςΒοσκοϊκανότητας) , με ευθύνη του Δήμου που είναι και ο διαχειριστής των 
δημοτικών βοσκοτόπων,. Η μελλοντική λειτουργία του Σφαγείου καθιστά εφικτή την 
υλοποίηση  της πρότασης. 
 

8. Πρόγραμμα αξιοποίησης – ανάδειξης αναβαθμίδων. 
 

 
9. Εκσυγχρονισμός –βελτίωση υποδομών του λιμανιού στο Λιβάδι ,προέκταση 

προβλήτας για ελλιμενισμό περισσοτέρων αλιευτικών σκαφών. 
 

10. Κατασκευή μικρών μώλων στις περιοχές Πλατύς Γυαλός, Μέγα Λιβάδι, Κουταλάς για 
ελλιμενισμό αλιευτικών και τουριστικών σκαφών και για διευκόλυνση της πρόσβασης 
σε αυτές τις περιοχές(απαιτείται μελέτη).  
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
 

1. Φύτευση οπορωφόρων δέντρων που καρποφορούν το καλοκαίρι όπως 
εσπεριδοειδή, βερίκοκα, σύκα, φραγκόσυκακαθώς και η 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. Φύτευση των εγκαταλειμμένων αναβαθμίδων με αμπέλια λόγω του ότι οι 
εδαφοκλιματικές συνθήκες ενδείκνυνται για παραγωγή ποιοτικού οίνου. 

 
3. Φύτευση ελαιόδεντρων με ελαιοποιήσιμες ποικιλίες  & επιτραπέζιων ελιών (με την 

προοπτική δημιουργίας μεταποιητικής-τυποποιητικής μονάδας.) 
 

4. Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες είναι κατάλληλες για τηνΚαλλιέργεια αρωματικών-
φαρμακευτικών φυτών (εγκαταλειμμένες αναβαθμίδες)τα οποία μπορούν να 
δώσουν ώθηση και στον συνεχώς αυξανόμενο κλάδο της μελισσοκομίας. Επίσης θα 
μπορέσει να διασυνδεθεί με τον φυσιολατρικό τουρισμόδιότι προβλέπεται ο 
καθαρισμός παλιών μονοπατιών από την Δημοτική Αρχή. 

 
5. Αύξηση της καλλιέργειας των κτηνοτροφικών φυτώνστις διαθέσιμες εκτάσεις για 

αντικατάσταση των εισαγόμενων ζωοτροφών που αυξάνουν το κόστος παραγωγής 
της κτηνοτροφίας. Λόγω επάρκειας νερού μπορεί να καλλιεργηθεί μηδική και να 
παρασκευαστούν ενσιρωμένες ζωοτροφές. 
 

6. 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. 

 
7. Τακτοποίηση της αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

 
8. Δημιουργία Ομάδα Παραγωγών-κτηνοτρόφων νησιών της Π.Ε. Μήλου για την 

μεταφορά ζώντων ζώων για σφαγή (ειδικό όχημα) όσο και του κρέατος (Φορτηγό-
ψυγείο) για προώθησή του στην τοπική αγορά και όχι μόνο. 

 
9. Συνεργασία των παραγωγών (δημιουργία ομάδων) για την λειτουργία 

εγκαταστάσεων τυποποίησης-μεταποίησης και προώθησης των παραγόμενων 
προϊόντων (γαλακτοκομικά, μελισσοκομικά, αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, 
οπωροκηπευτικά και προϊόντων κρέατος). Παλαιότερα (10ετία 1980) η λειτουργία 
κρεωπολείων και παντοπωλείων από την Ε.Α.Σ. είχε δώσει ώθηση στην ανάπτυξη 
της Αγελαδοτροφίας-χοιροτροφίας στο νησί . 

 
10. Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. 
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11. 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.  
 

 
 

 
 
 
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.  
3. 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. 

 

 


