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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 

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

συμπλέγματος του Αιγαίου πελάγους. Εμφανίζεται ανάμεσα στα νησιά Σέριφο, Αντίπαρο, 

Κίμωλο και Μήλο . Η έκτασή της εκτιμάται στα 77,37 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μήκος 15 

χιλιόμετρα και πλάτος 7,5 χιλιόμετρα. και το μήκος των ακτών της είναι περίπου 75 χιλιόμετρα.  

 

Ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Μήλου και αποτελεί τον ενιαίο Δήμο Σίφνου. Η 

απόσταση της Σίφνου από το λιμάνι του Πειραιά είναι 79 ναυτικά μίλια , από τη Μήλο είναι 27 

ναυτικά μίλια και 41 ναυτ. Μιλ. από την Σύρο .  Ο Δήμος Σίφνου περιλαμβάνει το νησί της Σίφνου 

καθώς και τη μικρή νησίδα Κιτριανή. 
        

 Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Απολλωνία η οποία πήρε το όνομά της από τον θεό 

Απόλλωνα . Επίνειο είναι οι Καμάρες , ενώ στο νησί υπάρχουν και οι οικισμοί: Άνω Πετάλι, 

Εξάμπελα (που σημαίνει ξερά αμπέλια), Κάστρο, Κάτω πετάλι, Καταβατή, Πλατύς Γιαλός, Βαθύ, 

Φάρος, Χερόνησος και Αρτεμώνας (είναι το μεγαλύτερο χωριό και πήρε το όνομά του από τη 

θεά Άρτεμη).  
    

Η μορφολογία του νησιού είναι κυρίως ορεινή  με λίγες πεδινές εκτάσεις στον όρμο 

Καμάρες, Βαθύ, Φάρου, Πλατύ Γιαλού ενώ παρατηρούνται επίπεδες εκτάσεις στην περιοχή 

Χώνη, Τρουλάκι και Διαβρούχα. Η υψηλότερη κορυφή είναι ο Προφήτης Ηλίας με υψόμετρο 682 

μ.  Παρά το ορεινό του εδάφους της, σε σύγκριση με άλλα Κυκλαδονήσια, θεωρείται εύφορο 

καθώς λόφοι και μικρές εύφορες κοιλάδες κατάφυτες από ελαιόδεντρα, αμπέλια, δημητριακά 

και κηπευτικά βρίσκονται στο εσωτερικό του νησιού, στο δυτικό και νότιο τμήμα υπάρχει αρκετή 

βλάστηση, ενώ στο βόρειο τμήμα το τοπίο γίνεται πιο άγριο και η βλάστηση λιγοστεύει.  

 

Στην Σίφνο 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.  

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%AF%CF%86%CE%BD%CE%BF%CF%85
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  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). 

 

Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων(Υετός) ανέρχεται σε 

408,08 χλσμ . 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 μεταβολή κυμαίνεται 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 μέση νέφωση κυμαίνεται 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 

 

Γεωλογικά η Σίφνος παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον αφού τοπικά εντοπίζονται 

μεταλλεύματα χρυσού, σιδήρου, μολύβδου και αργύρου, χάρη στα οποία μάλιστα το νησί 

γνώρισε ιδιαίτερη ακμή κατά την Αρχαιότητα. Επίσης, τα άφθονα κοιτάσματα αργίλου σε πολλές 

περιοχές του νησιού βρίσκουν ευρύτατη χρήση στην εγχώρια αγγειοπλαστική. 

Το πιο σημαντικό στοιχείο του φυσικού τοπίου της Σίφνου είναι τα μικρά μονοπάτια. 

Επίσης χαρακτηριστικό στοιχείο του σιφνέικου τοπίου συνιστούν οι ξερολιθιές, οι πυκνές σειρές 

αναβαθμίδων, που με τη γεωμετρική τους διάταξη προσαρμοσμένη στη γεωλογική ιδιομορφία 

του εδάφους διαμορφώνουν πέτρινες ραχοκοκαλιές χαρίζοντας ένα πλούσιο ανάγλυφο στο 

χώρο . 

Με τη δημιουργία των αναβαθμίδων, κατόρθωσαν στο παρελθόν να συγκρατήσουν το 

χώμα στα επικλινή εδάφη του νησιού και να το αξιοποιήσουν, καλλιεργώντας πλέον κυρίως ελιά 

και άμπελο, ενώ παλιότερα είχαν αναπτύξει και ξερικές καλλιέργειες καπνού, βαμβακιού και 

σουσαμιού. Σήμερα όμως οι περισσότεροι αναβαθμοί μένουν χέρσοι, καθώς οι κάτοικοι 

ασχολούνται κυρίως με τον τουρισμό. Στις εκτάσεις που πλέον δεν καλλιεργούνται, οι ξερολιθιές 

είναι εγκαταλελειμμένες και σε αρκετές περιπτώσεις σχεδόν κατεστραμμένες, ενώ το έδαφος 

εμφανίζει ίχνη διάβρωσης. Είναι σημαντικό να προστατευτούν οι ξερολιθιές και να διατηρηθούν 
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οι αναβαθμίδες, όχι μόνο για ιστορικούς και πολιτιστικούς λόγους, αλλά και για τη διάσωση του 

οικοσυστήματος στο νησί . 
 

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

Sarcopoterium spinosum, Thymus spp., Phlomis fruticosa, Lavandula stoechas, Satureja 

thymbra, Capparis spinosa, Asphodelus spp. κλπ., ποώδη φυτά που είναι πηγή τροφής για την 

ιδιαίτερα αναπτυγμένη μελισσοκομία. Επιπλέον το είδος Juniperus spp. (κοινή ονομασία Φίδα 

ή «αγριοκυπάρισσο», το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως δασικό είδος και απαντάται στην 

Δυτική Σίφνο και στις πλαγιές του όρους «Προφήτη Ηλία» που είναι ένας τύπος ενδιαιτήματος 

που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. . Επίσης στην προστατευόμενη 

περιοχή της Δυτικής Σίφνου απαντώνται δάση με Olea και Ceratonia. 
 

Ταξιδεύοντας από τη θάλασσα, συναντώνται στο θαλάσσιο τμήμα της περιοχής Φύση 

εκτάσεις βλάστησης Ποσειδωνίας (Posidonion Oceanicae). Επίσης, συναντώνται σε μικρότερη 

κάλυψη, παρόχθια δάση στοές της θερμής μεσογείου , ασβεστολιθικά βράχη με χασμοφυτική 

βλάστηση , ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspal-Argostidion , καθώς και 

απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση και ενδημικά Limonium spp. 

 

Φυσικά μνημεία:  

Ο Προφήτης Ηλίας και η Δυτική Σίφνος έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο προστατευόμενων 

περιοχών NATURA 2000. Πρόκειται για την περιοχή με κωδικό GR4220008 «Σίφνος: Προφήτης 

Ηλίας μέχρι Δυτικές ακτές». Με βάση το εθνικό καθεστώς προστασίας είναι χαρακτηρισμένο ως 

«Καταφύγιο Θηραμάτων». Στο δίκτυο, έχει ενταχθεί το δυτικό μέρος του νησιού που 

προσδιορίζεται βόρεια από τον όρμο των Καμαρών, νότια από τον όρμο του Βαθιού, ανατολικά 

από το οδικό δίκτυο που ενώνει το τρίγωνο Καμάρες – Απολλωνία - Βαθύ, και δυτικά απ’ όλο το 

μήκος της ακτογραμμής από το Βαθύ μέχρι τον όρμο των Καμαρών. Το μέσο υψόμετρό της είναι 

150 μέτρα, ενώ το υψηλότερο σημείο της 600 μέτρα. 

 

Η βόρεια Σίφνος περιλαμβάνεται στις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας. Ανήκει 

στους Βιότοπους Corine Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με Κωδικό Α00030066 και είναι σημαντική 

περιοχή για τη μετανάστευση των ερωδιών, παρυδάτιων και άλλων πουλιών, ενδιαφέρουσα 

ερπετοπανίδα, και αναπαραγόμενα αρπακτικά πουλιά. Υπάρχουν στοιχεία για παρουσία 

Μεσογειακής Φώκιας στις σπηλιές και στις βραχώδεις ακτές. 
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Α.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

Σύμφωνα με το μύθο, «Σίφνος» ονομαζόταν ο γιος του αττικού ήρωα Σουνίου του οποίου 

το όνομα δόθηκε στο νησί. Κατά μίαν άλλη εκδοχή το όνομα Σίφνος προήλθε από το επίθετο 

«σιφνός» που σημαίνει κενός, που παραπέμπει στο πλήθος των υπόγειων στοών των ορυχείων 

στο υπέδαφος του νησιού. Αναφέρεται και με τις ονομασίες «Ακίς», «Μερόπη», «Σίφανος», 

«Σίφανα» ή «Σιφάντο».  

Στη Σίφνο λάτρευαν σαν ιδιαίτερες θεότητες τον Απόλλωνα τον Έναργο, την Άρτεμη 

Εκβατηρία, (η λατρεία αυτών των δύο θεοτήτων διατηρήθηκε στο χρόνο, γι’ αυτό και οι δυο 

βασικοί οικισμοί ήταν ο «Αρτεμώνας και η «Απολλωνία») το Δία Επιβήμιο, το Διόνυσο, τον Πάνα, 

την Αθηνά και τις Νύμφες.  

Ο 6ος αιώνας π.Χ. ήταν η εποχή της μεγάλης ακμής. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Σιφνιοί 

«νησιωτέων μάλιστα επλούτεον», δηλαδή ότι ήταν οι πιο πλούσιοι από τους νησιώτες και αυτό 

γιατί στο νησί υπήρχαν μεταλλεύματα χρυσού και αργύρου. Ενδεικτικό του ότι η Σίφνος ήταν 

πολύ πλούσια είναι ότι στη Σίφνο κόβονται νομίσματα γύρω στο 600 π.Χ. μετά δηλαδή από την 

Αίγινα και πριν από την Αθήνα και την Κόρινθο.  

Η οικονομική αναβάθμιση των νησιών αρχίζει από τα μέσα του 16ου αιών και φαίνεται 

ότι η Σίφνος αποτελεί για της Κυκλάδες σπουδαίο εμπορικό κέντρο από τις αρχές του 17ου 

αιώνα. Την εποχή αυτή εμφανίζεται στη Σίφνο μια δυναμική προσωπικότητα ο Βασίλης 

Λογοθέτης που επηρεάζει και ανυψώνει την πολιτική, θρησκευτική και πνευματική πορεία του 

νησιού. Ενισχύει την οικονομική πρόοδο της Σίφνου και χρηματοδοτεί την ανέγερση της μονής 

της Παναγίας Βρυσιανής.  

Στον αγώνα κατά της Τουρκοκρατίας η Σίφνος μπήκε ενεργά από 15 Απριλίου 1821. Η 

προσφορά των Σιφνιών, τόσο σε έμψυχο υλικό, όσο και σε χρήματα για τον αγώνα, κυρίως από 

τα μοναστήρια του τόπου, ήταν ανεκτίμητη. Στον κατάλογο των ορκισμένων φιλικών 

αναφέρονται και οι Σιφνιοί: Νικόλαος Γρυπάρης, Δημήτριος Λαγός και Γεώργιος Μπάος. Το 1821 

ο σχολάρχης Νικόλαος Χρυσόγελος (1780-1857) ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης στη σχολή 

της Σίφνου και αφού τέθηκε επικεφαλής 150 Σιφνιών πολεμιστών αποβιβάστηκε στην 

Πελοπόννησο, όπου ανέπτυξε πολύμορφη αγωνιστική δράση. Διετέλεσε υπουργός Παιδείας επί 

Καποδίστρια και υπήρξε ο θεμελιωτής της Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

 

Οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων περιστρέφονταν γύρω από τη γεωργία, την 

κτηνοτροφία, την κεραμική και κυρίως με τη μεταλλουργία. Στο νησί σήμερα εκτός από 

Γωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις λειτουργούν αρκετά αγγειοπλαστεία, τα οποία 

συνεχίζοντας την παράδοση, κατασκευάζουν τα παραδοσιακά χρηστικά αγγεία αλλά και 

διακοσμητικά έργα τέχνης . Τα πιο χαρακτηριστικά από αυτά, που θα βρείτε σε όλα τα 

εργαστήρια κεραμικής της Σίφνου, είναι η σκεπασταριά (σκεύος για τα ρεβύθια) και το μαστέλο 

(βαθύ κωνικό σκεύος για το πασχαλινό κρέας). 
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Τα κύρια αξιοθέατά της περιλαμβάνουν το ενετικό χωριό Κάστρο, τον Προφήτη Ηλία 

τον ψηλό, τον Άγιο Συμεών (με θέα προς τις Καμάρες) το εκκλησάκι της Παναγίας 

Πουλάτης, τον αρχαιολογικό χώρο του Αγ. Ανδρέα και πάρα πολλά εξωκλήσια. 

 

Μουσεία: Μουσείο Λαογραφίας και Λαϊκής Τέχνης (στην Απολλωνία), Αρχαιολογικό 

Μουσείο (στο Κάστρο), Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης (στο Μοναστήρι της Βρύσης), 

Μικρό μουσείο νεότερης Κεραμικής Τέχνης στα Φυρρόγεια, Μουσείο Ακρόπολης Αγίου 

Ανδρέα. 

Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία: Μυκηναϊκή Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα, Ακρόπολη Αγίου 

Νικήτα, οικισμός Κάστρου, Ανεμόμυλοι στην Απολλωνία, στον Αρτεμώνα και στο Κάστρο, 

Ιερά μονή Παναγίας Βουνού, Ιερός ναός Αγίου Αθανασίου στην Απολλωνία, Άγιος 

Κωνσταντίνος στον Αρτεμώνα, Κοίμηση Θεοτόκου Κόγχης Αρτεμώνα, Ιερός ναός Παναγίας 

στα Γουρνιά στον Αρτεμώνα, Ιερά Μονή Βρύσης, Ιερός ναός Αγίων Τεσσαράκοντα στο 

Κάστρο, Ιερός ναός Παναγίας Θεοσκέπαστης, Ιερά Mονή Χρυσοπηγής . 

  

Παραδοσιακοί οικισμοί: Απολλωνία, Αρτεμώνας, Βαθύ, Κάστρο, Κάτω Πετάλι, Φάρος  

Πολιτιστικοί σύλλογοι: Εταιρεία Σιφναϊκών Μελετών, Αδελφότητα Σιφνίων «Ο Συμεών», 

Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου  

Εκδηλώσεις: Βράβευση των καλύτερων πρωτοχρονιάτικων καλάντων (αρχές Φεβρουαρίου), 

Σιφνέικο Καρναβάλι (τελευταία Κυριακή της Αποκριάς), Αναβίωση επικοινωνίας δικτύου 

Αρχαίων πύργων και Ακροπόλεων της Σίφνου, Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας 

«Νικόλαος Τσελεμεντές» (το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη), «Χριστουγεννιάτικο 

Χωριουδάκι Σίφνου» (κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων), «Γρυπάρεια» 

Λογοτεχνικά Σαββατόβραδα (τον Αύγουστο), Έργα τέχνης από συλλογές της Εθνικής 

Πινακοθήκης – Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου και τα αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. 

Πανηγύρια: Παναγίας του Βουνού (24 Μαρτίου), Προφήτη Ηλία στον Ψηλό ή στο Τρουλλάκι 

(19 Ιουλίου), Παναγία Χρυσοπηγή (Αναλήψεως), Αγίας Μαρίνας στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών 

στο Βαθύ (17 Ιουλίου), Αγίου Παντελεήμονα στη Χερρόνησο (26 Ιουλίου), Παραμονή Κοίμησης 

της Παναγίας στην Ιερά Μονή της Παναγίας "Τόσο το νερό"(14 Αυγούστου), Αγίου Φανουρίου 

(26 Αυγούστου), Άγίου Ιωάννη Νηστευτή στο Φάρο (28 Αυγούστου), Αγίου Συμεών στις 

Καμάρες (31 Αυγούστου), Ταξιάρχη στο Βαθύ (5 Σεπτεμβρίου), Αγίου Σώζοντος (6 

Σεπτεμβρίου), Γενέθλια Θεοτόκου στην Ιερά Μονή της Βρύσης στα Εξάμπελα (8 Σεπτεμβρίου), 

Παραμονή του Σταυρού στο Φάρο και στη Χώνη (13 Σεπτεμβρίου), Αγίου Νικήτα στο Σελάδι 

(15 Σεπτεμβρίου), Αγίου Γαλάτη (5 Νοεμβρίου), Αγίου Ιωάννη στην Ιερά Μονή της Παναγίας 

"Τόσο το νερό" (6 Ιανουαρίου)  

Αθλητικοί σύλλογοι: Αθλητικός Γυμναστικός Ναυτικός Όμιλος Σίφνου (Α.Γ.Ν.Ο.Σ.), 

Πανσιφναϊκός Σύλλογος Σίφνου. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%AF
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Α.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 Ο μόνιμος πληθυσμός της Σίφνου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, 

ανέρχεται σε 2.625 κατοίκους. 

 

Μόνιμος Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

  2001 2011 

ΣΙΦΝΟΣ 2.574 2.625 

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 

ΣΙΦΝΟΣ 2.773 2.258 2.043 2.087 1.960 2.442 2.543 

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 μία μείωση του πληθυσμού κατά την περίοδο 1951-1971 λόγω ίσως της 

μετανάστευσης των κατοίκων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και προς το εξωτερικό. Την 

τελευταία εικοσαετία σημειώνεται αύξηση . Συγκεκριμένα ο πληθυσμός παρουσιάζει μία 

αυξητική τάση κατά την δεκαετία 1991-2001 που ανέρχεται κατά 482 κατοίκους ενώ την 

τελευταία δεκαετία κατά 101 κατοίκους.  

 

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός του Δήμου κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού πολλαπλασιάζεται σημαντικά, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνά 

ακόμα και τις 15.000 κατοίκων (μόνιμων και επισκεπτών), καθώς είναι προορισμός για πολλούς 

τουρίστες και επισκέπτες. Κατά το σύνολο της καλοκαιρινής περιόδου (η οποία για το νησί της 

Σίφνου υπολογίζεται στις 140 μέρες το χρόνο περίπου) ο μέσος συνολικός πληθυσμός του νησιού 

εκτινάσσεται στα 10.000 άτομα, με μέγιστη τιμή κοντά στις 15.000 κατά τις μέρες μεγάλης 

τουριστικής κίνησης με ημέρες αιχμής κυρίως κατά τον Αύγουστο . 
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Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011. 

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 
ΦΥΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Άρρενες Θήλεις 

0-14 208 221 429 

15-24 106 92 198 

25-64 689 690 1.379 

65 και άνω 321 298 619 

Σύνολο 1.324 1.301 2.625 
   

Παρατηρούμε ότι στην ομάδα 65+ αριθμούνται 619 άτομα, ενώ στην ομάδα 25-64, στην 

οποία ανήκουν οι Οικονομικώς ενεργοί πολίτες, 1379 άτομα (>50%). Είναι σημαντικό για την 

πληθυσμιακή εξέλιξη της περιοχής, ότι τα ποσοστά στις ακραίες ομάδες ηλικιών (0-24 και 65+) 

είναι παραπλήσια, με αποτέλεσμα να μπορούμε να πούμε ότι δεν υφίσταται κάποιο ιδιαίτερο 

πρόβλημα γήρανσης του πληθυσμού στο νησί. 
 

Για την απασχόληση επειδή δεν υπάρχουν ακόμα δημοσιευμένα στοιχεία από την 

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για το 2011 χρησιμοποιούμε στοιχεία της απογραφής του 2001, 

τα οποία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

  

Αριθμός απασχολουμένων κατά τομέα 

δραστηριότητας 

Νέοι, Μη 

δυνάμενοι να 

καταταγούν 

κατά κλάδο Α'ΓΕΝΗΣ Β'ΓΕΝΗΣ Γ'ΓΕΝΗΣ Σύνολο 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 621.043 959.028 2.552.073 4.132.144 490.678 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9.854 25.529 80.932 116.315 12.425 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ 5.234 12.083 24.793 42.110 4.074 

ΣΙΦΝΟΣ 149 293 436 878 53 

 

Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα επιβεβαιώνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του 

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

τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον τουριστικό 

τομέα, (ξενοδοχεία, δωμάτια, ταβέρνες, τουριστικά καταστήματα κ.λ.π.) εργάζονται εποχιακά 

για 4-5 μήνες και μετά ασχολούνται με άλλες εποχιακές επίσης εργασίες όπως γεωργία, αλιεία 

κ.λ.π.   

Γενικά διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια η 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.  
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Α.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 

Μεταφορών 
 

Το οδικό δίκτυο του νησιού καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες μεταφοράς 

προϊόντων και εφοδίων. Ο Δήμος Σίφνου έχει συνολικό μήκος κύριου οδικού δικτύου 70 περίπου 

χιλιόμετρα, από τα οποία τα 60 χιλιόμετρα είναι ασφαλτοστρωμένα. Το συνολικό μήκος του 

δευτερεύοντος οδικού δικτύου είναι 20 χιλιόμετρα, ενώ το συνολικό μήκος των αγροτικών οδών 

είναι 3 χιλιόμετρα. 
 

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση εξυπηρετείται από το Εμπορικό-Τουριστικό λιμάνι-Καμαρών προς 

Πειραιά (Γραμμές συμβατικών Ε/Γ-ΟΓ & Ταχύπλοων), Σέριφο-Κίμωλο-Μήλο (Γραμμές 

συμβατικών Ε/Γ-ΟΓ & Ταχύπλοων και γραμμή συμβατικού ενδοκυκλαδικού) και Σύρο με τη 

γραμμή συμβατικού ενδοκυκλαδικού. Οι λιμενικές και θαλάσσιες δραστηριότητες καλύπτονται 

από το Λιμενικό Σταθμό Σίφνου ο οποίος υπάγεται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου. 

Επιπλέον το Λιμάνι της Σίφνου διαθέτει υπηρεσίες Τελωνείου. 
 

 Στο νησί υπάρχει ελικοδρόμιο και συγκοινωνία με 8 λεωφορεία (Δήμου Σίφνου) 

χωρητικότητας 50 ατόμων το καθένα. Η χρήση τους είναι μειωμένη το χειμώνα, ενώ τους τρεις 

καλοκαιρινούς μήνες αυτό το μεταφορικό δυναμικό χρησιμοποιείται πλήρως. Προς ενίσχυση των 

δημοσίων μέσων μεταφοράς, λειτουργούν και περί των 10 ταξί. 

 

Ύδρευσης – Άρδευσης  
 

 Η Σίφνος διέθετε ιστορικά έναν εξαιρετικό για τα δεδομένα των Κυκλάδων πλούτο πηγών 

παροχής ύδατος, λόγω των ιδιαίτερων γεωλογικών σχηματισμών της, που συνετέλεσαν στη 

δημιουργία ενός πλούσιου υπογείου υδροφόρου ορίζοντα. Ωστόσο, η έλλειψη κάποιου 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού διαχείρισης, οδήγησε στην υπεράντληση που αποτέλεσε 

παράγοντα προβλημάτων έλλειψης στο υδάτινο αποθεματικό, τα οποία εμφανίστηκαν κυρίως 

την προηγούμενη δεκαετία.  
 

Γενικά, οι πηγές ύδατος με σειρά μεγέθους παροχής είναι τριών ειδών:  

γεωτρήσεις, αφαλατώσεις, αξιοποίηση όμβριων και ποτάμιων υδάτων που τροφοδοτούν 

κάποιες ορεινές πηγές και που ρέουν στο νησί.  Σε κάποιο βαθμό, αυτές οι πηγές παροχής 

αλληλεπικαλύπτονται (π.χ. σε κάποιες περιπτώσεις η αφαλάτωση αφορά υφάλμυρο νερό από 

τις γεωτρήσεις, ενώ τα βρόχινα ύδατα, εμπλουτίζουν τον υπόγειο υδροφορέα).  

Για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, έχει κατασκευαστεί φράγμα ανάσχεσης 

στον χείμαρρο «Λειβαδάς», σε μικρή απόσταση από τις δημοτικές γεωτρήσεις στις Καμάρες. 

 

 Η άρδευση των καλλιεργειών γίνεται από ιδιωτικά πηγάδια και γεωτρήσεις. Στο νησί έχει 

διενεργηθεί ανόρυξη 20 γεωτρήσεων και 5 πηγαδιών (πηγή: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής Κυκλάδων).  

 



9 
 

Αποχέτευση 

 Υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης που καταλήγει σε τρεις μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού 

στις περιοχές Καμαρών, Πλατύ Γιαλού και Κάστρου.  

Η διαχείριση των λυμάτων συνίσταται σε τρεις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

(Ε.Ε.Λ.) εντός τριών διαφορετικών οικισμών (Καμάρες, Κάστρο, Πλατύ Γιαλό), ενώ στους 

υπόλοιπους οικισμούς γίνεται συλλογή των λυμάτων με την συμβολή του λυματοφόρου 

οχήματος του Δήμου. Στο υπόλοιπο νησί η αποχέτευση λειτουργεί μέσω βόθρων που 

εκκενώνονται από τα λυματοφόρα του Δήμου. 

 

Τηλεπικοινωνιών-Ενέργειας 

Η ενεργειακή υποδομή αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από το δίκτυο της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η τροφοδοσία του νησιού με ηλεκτρική ενέργεια γίνεται από το έναν ατμοηλεκτρικό 

σταθμό παραγωγής που είναι εγκατεστημένος στα νοτιοανατολικά του νησιού, λίγο μετά την 

περιοχή των Εξαμπέλων-Πλακωτού, και συγκεκριμένα στο δρόμο που οδηγεί προς Φάρο. Ο 

σταθμός χρησιμοποιεί ως πρωτογενές καύσιμο, πετρέλαιο τύπου diesel κίνησης.  

Στη Σίφνο υπάρχει και μια μικρή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση της ΔΕΔΔΗΕ της τάξης των 

60kW, στο νοτιοδυτικό μέρος του νησιού σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από τον κεντρικό σταθμό 

παραγωγής, προς την κατεύθυνση του οικισμού του Φάρου. Το σύστημα, είναι τύπου άμεσης 

μεταφοράς του ρεύματος στο δίκτυο, χωρίς συσσωρευτές για αποθήκευση ενέργειας. 

Γίνονται προσπάθειες για μείωση της κατανάλωσης στο νησί, αλλά και ενέργειες που θα 

το καταστήσουν αυτόνομο από πλευρά ενεργειακής κατανάλωσης. Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος 

Σίφνου είχε συνάψει σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την ενεργειακή 

αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, μέσω του ΕΣΠΑ. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια μέσω 

συνεργασίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Εμπορικό Επιμελητήριο Κυκλάδων για τη 

δημιουργία ενός υβριδικού πάρκου στο νησί. Σκοπός είναι η δυνατότητα παραγωγής και 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες του νησιού, αποκλειστικά από ανανεώσιμες 

πηγές στη Σίφνο . 

Το δίκτυο του ΟΤΕ καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας. 

 

Υποδομές Πρωτογενή Τομέα. 

 Τα αλιευτικά καταφύγια στην Χερόνησο και στον Φάρο 
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Παιδείας  

Οι εκπαιδευτικές υποδομές της Σίφνου συνίστανται δύο νηπιαγωγεία, ένα δημοτικό 

σχολείο , ένα γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις και ένα ΕΠΑΛ με δυο ειδικότητες – τεχνικού Η/Υ και 

Τουριστικών Επαγγελμάτων- επίσης εγκατεστημένο στην Απολλωνία. Λειτουργούν Το σχολείο 

του Γυμνασίου με τάξεις Λυκείου σήμερα είναι καλά οργανωμένο και εξοπλισμένο με πλούσιο 

εποπτικό υλικό. Το 2001 το σχολείο ορίστηκε ως εξεταστικό κέντρο για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις, γεγονός που ευνοεί τους υποψηφίους μαθητές του σχολείου, οι οποίοι μέχρι τότε 

ήταν υποχρεωμένοι υφίστανται με άνισους ορούς τις εξετάσεις αυτές στο εξεταστικό κέντρο 

Μήλου με όλες τις δυσμενείς για αυτούς επιπτώσεις. 

Στη Σίφνο επίσης, λειτουργεί Παιδικός Σταθμός, από την αστική μη κερδοσκοπική 

Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου, της οποίας το 70% των μετοχών έχει ο Δήμος. Έχει 

δυναμικότητα 25 παιδιά και στεγάζεται στο κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καμαρών.  

Τέλος σημειώνεται ότι στο νησί λειτουργεί «Μουσικό Εργαστήρι» στο οποίο διδάσκεται 

μουσική, 2 φροντιστήρια αγγλικών και 1 ιδιωτική σχολή πληροφορικής. 

 

Υγείας  

Οι ανάγκες του νησιού σε θέματα Υγείας εξυπηρετούνται σε τοπικό επίπεδο από το 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, το οποίο έχει προοπτική αναβάθμισής του σε Κέντρο Υγείας 

με ανάλογη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που αποτελεί και τη βασική προτεραιότητα 

του Δήμου. Προς το παρόν, λειτουργούν τμήματα ακτινολογικού και μικροβιολογικού. Για τα 

επείγοντα περιστατικά, υπάρχει ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα. Υπηρετούν σε αυτό: 1 ιατρός 

παθολόγος Αναπληρωτής Δ/ντής, 1 παιδίατρος Επιμελητής Β΄, 1 αγροτική ιατρός, 1 

παρασκευαστής, 1 νοσηλεύτρια και 1 οδηγός ασθενοφόρου.  Για τη μεταφορά των περιστατικών 

χρησιμοποιείται 1 παλαιό ασθενοφόρο. 

Υπάρχει εν λειτουργία το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», για ηλικιωμένα ή/ και με 

ειδικές ανάγκες άτομα. από την αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου. 
 

Υπηρεσίες 

Στην Απολλωνία λειτουργούν, κατάστημα ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, Ειρηνοδικείο, ο Αστυνομικός 

Σταθμός, ο Αγροτικός Μελισσοκομικός Συν/σμός, Συμβολαιογραφεία, Υποθηκοφυλακείο, 

καταστήματα Τραπεζών (Πειραιώς & Εθνικής). Στο Δημοτικό Κατάστημα στεγάζονται οι 

ανταποκριτές από ΟΓΑ, ΟΑΕΔ και ΙΚΑ, ενώ στο δημοτικό κατάστημα του Αρτεμώνα στεγάζεται 

το ΚΕΠ Δήμου Σίφνου. Στις Καμάρες λειτουργεί ο Λιμενικός Σταθμός και το Τελωνείο. 

Ο Δήμος διαθέτει ΝΠΔΔ με την επωνυμία Πολιτιστικό Κέντρο Σίφνου «Μαριάνθη Σίμου. 

Yπάρχει Σχολική Βιβλιοθήκη, που ανήκει στο Γυμνάσιο , στεγάζεται σε κτήριο που στέγαζε 

παλαιότερα τάξεις του και διαθέτει αξιόλογο αριθμό τίτλων σε πολλές θεματικές κατηγορίες. 

Επίσης λειτουργεί το Ίδρυμα Στυλιανού Πρόκου «Αγία Αικατερίνη», το οποίο διαθέτει μεγάλη 

αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων και βιβλιοθήκη. 
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Α.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Α.6.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 16,00% επί του συνόλου των απασχολούμενων, 

από τους οποίους οι περισσότεροι είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, ενώ πολλοί λίγοι ασχολούνται 

με την αλιεία και με τη λατομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην 

Κίμωλο υποβάλλονται 208 αιτήσεις για λήψη ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης. Από τις 208 

αιτήσεις οι 52 αφορούν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθώς αιτούνται επιπλέον και εξισωτική 

αποζημίωση. Ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν ενταχθεί 3 νέοι στο «Πρόγραμμα Νέων Αγροτών» 

(στοιχεία Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μήλου μετά το 2005). Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει 

διαπιστωθεί μεγάλο ενδιαφέρον από νέους της περιοχής αλλά και από μόνιμους κατοίκους 

Αθηνών να επιστρέψουν στην γενέτειρά τους (λόγω απώλειας της εργασίας τους) να ασχοληθούν 

με τον κλάδο Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής. 
 

Η γεωργική δραστηριότητα στο νησί συνίσταται στην καλλιέργεια κηπευτικών ,σιτηρών 

(κυρίως  κριθαριού ), ελαιώνων και αμπελώνων.  Η καλλιέργεια των σιτηρών γίνεται κυρίως σε 

αναβαθμίδες και λόγω αδυναμίας πρόσβασης των γεωργικών μηχανημάτων σε αυτά τα σημεία, 

εφαρμόζεται ο παραδοσιακός τρόπος οργώματος, θερίσματος και αλωνίσματος τους. Η 

παραγωγή των σιτηρών και των κριθαριών χρησιμοποιείται κυρίως για ιδιοκατανάλωση και 

ιδιαίτερα για ζωοτροφές.  

Τα γεωργικά προϊόντα που μπορεί να βρει κανείς στην Σίφνο είναι: 

 είναι κηπευτικά καθώς στο Μητρώο Νωπών Οπωροκηπευτικών έχουμε 9 εγγραφές 

παραγωγών (και όπως φαίνεται από στοιχεία ΕΣΥΕ 2008 μεγαλύτερη έκταση καλλιεργείται 

με τομάτες, πατάτες ανοιξιάτικες, καρπούζια, πεπόνια, κρεμμύδια ξερά και λιγότερο 

φασολάκια κ.α. λαχανοκομικά είδη). 

 ελιές ελαιοποιήσιμες. 

 σταφύλια που χρησιμοποιούνται κυρίως για οικιακή οινοποίηση & παραγωγή οίνου «ΠΓΕ 

Κυκλάδες». 

 Σιτηρά κυρίως για παραγωγή σανού και λιγότερο παραγωγή καρπού. 

 Εσπεριδοειδή & νωπά σύκα 

 Όσπρια σε μικρότερη έκταση (ρεβύθια-λαθούρια-κουκιά). 
 

Περισσότερο αναπτυγμένος είναι ο κλάδος της Ζωικής Παραγωγής στο νησί, ο οποίος 

περιλαμβάνει μικτής παραγωγικής κατεύθυνσης (δηλ. γαλα & κρέας) αιγοπροβατοτροφία-

βοοτροφία, την χοιροτροφία και την μελισσοκομία.  

 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

Η γεωργική γη που δύναται να καλλιεργηθεί είναι 25.400 στρ. σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα. Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι είναι 13.900 στρ. Όμως 
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σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος Ενιαίας Ενίσχυσης 2012 αξιοποιούνται 21.675 στρ. 

ως βοσκότοποι.  

 

Χρήσεις 

Σίφνος Ν. Κυκλάδων 

Έκταση 

(στρ.) 

Κατανομή 

(%) 

Έκταση 

(στρ.) 

Κατανομή 

(%) 

Γεωργική γη   25.400    32% 836.100 32,17% 

Βοσκότοποι   13.900    18% 789.500 30,37% 

Δάση   38.200    49% 690.400 26,56% 

Λοιπές εκτάσεις          800    1% 283.400 10,90% 

Σύνολο     78.300    100,00% 2.599.400 100,00% 

Πιν. Χρήσεις γης (Στατιστική) 1999-2000 
 

Η έκταση των 38.200 στρ. που χαρακτηρίζονται ως δάση καλύπτεται κυρίως από 

θαμνώδη και φρυγανώδη βλάστηση ενώ στο δυτικό τμήμα του νησιού που οριοθετείται από 

τον οδικό άξονα Καμαρών-Απολλωνίας-Πλατύ Γιαλού καθώς και στην ορεινή περιοχή γύρω από 

το Μοναστήρι του Αγίου Συμεών που βρίσκεται βόρεια των καμαρών από συμπαγείς συστάδες 

δασικών δέντρων (κυρίως Juniperus phoenicea) οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην 

κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία.  

 

Η καλλιεργημένη γεωργική γη είναι 13.071 στρ. και από αυτήν αρδεύονται τα 541 στρ. 

  

Εκτός από τις δενδρώδεις καλλιέργειες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα υπάρχει και 

μεγάλος δένδρων τα οποία είναι διάσπαρτα. 

  Τ.Δ. Απολλωνίας Τ.Δ. Αρτεμώνα ΣΙΦΝΟΣ (Σύνολο) 

Κατηγορίες Καλλιεργειών 

Σύνολο 

έκτασης 

(στρ.) 

Αρδευόμενη 

Έκταση 

(στρ.) 

Σύνολο 

έκτασης 

(στρ.) 

Αρδευόμενη 

Έκταση 

(στρ.) 

Σύνολο 

έκτασης 

(στρ.) 

Αρδευόμενη 

Έκταση 

(στρ.) 

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας 

και λοιπές καλλιέργειες 2.267 56 3.502 127 5.769 183 

Κηπευτική γη, θερμοκήπια 146 125 273 173 419 298 

Αμπέλια 246 0 105 0 351 0 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 2.523 24 1.844 36 4.367 60 

Αγρανάπαυση 1.070 0 1.095 0 2.165 0 

Σύνολο Γεωργικής Γης 6.252 205 .6819 336 13.071 541 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα φυτικής παραγωγής (2008), φαίνεται να καλλιεργούνται 5.120 

στρ. για παραγωγή ζωοτροφών (σανοδοτικά φυτά). Σύμφωνα με αρχείο του 2012 από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ καλλιεργούνται 934,5 στρ. για παραγωγή ζωοτροφών. Ενώ διακινήθηκαν το έτος 2012, 

μέσω του ενός καταστήματος εμπορίας ζωοτροφών που διαθέτει κατάλληλη άδεια  1.651,60 

τόνοι ζωοτροφών (στοιχεία Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Μήλου). 
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Η διάρθρωση των καλλιεργειών κατά κατηγορία και αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα. 

    Τ.Δ. Απολλωνίας Τ.Δ. Αρτεμώνα     ΣΙΦΝΟΣ ( ΣΥΝΟΛΟ) 

Α/Α Είδος 
Έκταση 

( στρ ) 

Παραγωγή  

( κιλά ) 

Έκταση 

( στρ ) 

Παραγωγή  

( κιλά ) 

Έκταση 

( στρ ) 

Παραγωγή  

( κιλά ) 

1 Σιτάρι μαλακό 3 1000 15 1500 18 2500 

2 Κριθάρι 390 39000 455 45000 845 84000 

3 Βρώμη 50 4500 105 10500 155 15000 

4 
Φασόλια χωρίς 

συγκαλλιέργεια 20 586 45 1040 
65 1626 

5 Κουκιά 6 460 20 1200 26 1660 

6 
Λαθούρια 

(Φάβες) 4 80 30 600 
34 680 

7 Ρεβίθια 8 320 35 1900 43 2220 

8 Σουσάμι 2 40 4 160 6 200 

9 Βίκος 10 700 20 2000 30 2700 

10 Κριθάρι για σανό 515 128750 1440 720000 1955 848750 

11 Βρώμη για σανό 520 130300 420 110000 940 240300 

12 Βίκος για σανό 217 43200 520 129000 737 172200 

13 Κριθάρι 210 - 125 - 335 0 

14 Βρώμη 215 - 140 - 355 0 

15 Βίκος 0 0 5 - 5 0 

16 Καρπούζια 15 9000 25 15000 40 24000 

17 Πεπόνια 32 16000 35 18000 67 34000 

18 Πατάτες άνοιξης 45 20250 55 27500 100 47750 

19 

Πατάτες 

φθινοπώρου και 

χειμώνα 5 1750 8 2800 

13 4550 

20 Λάχανα 14 35000 14 27000 28 62000 

21 Κουνουπίδια 10 15000 10 15000 20 30000 

22 Σπανάκι 2 2000 2 2000 4 4000 

23 Πράσα 1 500 0 0 1 500 

24 Κρεμύδια ξερά 30 30000 90 90000 120 120000 

25 Σκόρδα ξερά 0 0 1 300 1 300 

26 Μαρούλια 5 7500 2 3000 7 10500 

27 
Αντίδια και 

ραδίκια 6 6000 3 3000 
9 9000 

28 

Τομάτες 

επιτραπέζιες για 

νωπή χρήση, 

υπαίθρου 50 95000 80 220000 

130 315000 

29 
Φασολάκια 

χλωρά 10 4000 50 20000 
60 24000 
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30 
Μπάμιες 

ποτιστικές 1 300 2 400 
3 700 

31 Κολοκυθάκια 8 16000 6 12000 14 28000 

32 
Αγγούρια 

υπαίθρου 4 6000 6 9000 
10 15000 

33 
Μελιτζάνες 

υπαίθρου 4 8000 3 6000 
7 14000 

34 Αγκινάρες 0 0 2 1000 2 1000 

35 

Λοιπά (μαϊντανός, 

άνηθος κ.λ.π.) 1 500 2 1000 
3 1500 

36 

Ελαιόδενδρα για 

ελιές βρώσιμες 45 1300 2 400 
47 1700 

37 

Ελαιόδενδρα για 

ελιές 

ελαιοποιήσεως 2452 88000 1794 60000 

4246 148000 

38 Λεμονιές 15 31400 20 17840 35 49240 

39 Πορτοκαλιές 8 18000 11 16600 19 34600 

40 Μανταρινιές 1 1300 5 3000 6 4300 

41 Αχλαδιές - 1450 2 1750 2 3200 

42 Μηλιές - 120 0 0 0 120 

43 Βερικοκιές - 1460 - 508 0 1968 

44 Ροδακινιές - 650 0 0 0 650 

45 

Συκιές για νωπά 

σύκα - 6200 - 1200 
0 7400 

46 

Συκιές για ξερά 

σύκα - 500 - 100 
0 600 

47 Αμυγδαλιές 2 9850 10 1600 12 11450 

48 

Δαμασκηνιές για 

ξερά δαμάσκηνα 0 0 - 260 
0 260 

49  Αμπέλοι  246 60950 105 33100 351 94050 

ΣΥΝΟΛΟ 5182   5724   10906   

Ετήσιο γεωργικό δελτίο .2008 Ελ. Στατ. & επεξεργασία 
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Ελαιοκαλλιέργεια 

Η ελαιοκαλλιέργεια ανέρχεται στα 3.749 στρ. και ο παραγόμενος ελαιόκαρπος 

χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για παραγωγή ελαιολάδου . 
 

Στην Σίφνο λειτουργούν ένα Κλασικό ελαιοτριβείο & ένα Φυγοκεντρικό δύο φάσεων ενώ 

δεν υπάρχει μονάδα τυποποίησης ελαιολάδου . Αυτά εξυπηρετούν καλλιεργητές από το νησί 

καθώς και ελαιοκαλλιεργητές από την Σέριφο όπου μεταφέρουν τον ελαιόκαρπό τους για 

έκθλιψη. 
 

Η παραγωγή ελαιολάδου κατά το χρονικό διάστημα των ελαιοκομικών περιόδων 

2007/2008 έως 2012/2013 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ελαιοκομική 
περίοδος 

Ελαιόκαρπος 
(σε κιλά) 

Ελαιόλαδο 
(σε κιλά) 

2012-2013 192.583 39.058 

2011-2012 298.449 73.715 

2010-2011 82.260 19.664 

2008-2009 107.327 24.867 

2007-2008 191.206 31.866 

Πηγή : Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Μήλου 

 

 

Αμπελοκαλλιέργεια 
 

Σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες φυτικής παραγωγής η αμπελοκαλλιέργεια 

καταλαμβάνει μία έκταση 246 στρεμμάτων 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παραγόμενος οίνος μπορεί να λάβει την γεωγραφική ένδειξη 

«ΠΓΕ Κυκλάδες» και ότι ένας αμπελουργός που κατέχει αδειοδοτημένη μονάδα παραγωγής και 

εμφιάλωσης οίνου στο νησί διαθέτει στην τοπική αγορά οίνο με την εν λόγω ένδειξη. 

Ο υπόλοιπος όγκος παραγωγής σταφυλιών χρησιμοποιείται για οικιακή οινοποίηση και η 

παραγόμενη οινολάσπη χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των τυριών.  

 

Γεωργικός Εξοπλισμός 
 

 Σύμφωνα με τα αρχεία που τηρούνται στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Μήλου (από 14-

11-2005) έχουν εκδοθεί άδειες κυκλοφορίας για 5 Διαξονικούς Γεωργικούς Ελκυστήρες. 
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ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

Η διάρθρωση του ζωικού πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Είδος 
Αριθμός 

Ζώων 

Ίπποι 26 

Ημίονοι 49 

Όνοι 74 

Βοοειδή (Άρρενα) 33 

Βοοειδή (Θήλεα) 103 

Χοίροι αναπαραγωγής 180 

Χοίροι κρεοπαραγωγής 312 

Πρόβατα οικόσιτα 1.027 

Πρόβατα κοπαδιάρικα 2615 

Αίγες οικόσιτες 840 

Αίγες κοπαδιάρικες 4.400 

Κουνέλια 440 

Όρνιθες χωρικής εκτροφής 9790 

Γαλοπούλες (ινδιάνοι) 60 

Μέλισσες σε εγχώριες κυψέλες 21 

Μέλισσες σε ευρωπαϊκές κυψέλες 2.200 

Πηγή: Ετήσιο στατιστικό δελτίο 2008 Ελ. Στατ. 

 

Οι κλάδοι που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον είναι η Αιγοπροβατοτροφία, η Βοοτροφία, 

χοιροτροφία  (μία μονάδα με άδεια εγκατάστασης & Μητρώο εκμετάλλευσης χοιροειδών)  και η 

μελισσοκομία. Οι υπόλοιποι κλάδοι καθώς και ένα μέρος της Αιγοπροβατοτροφίας & το 

μεγαλύτερο μέρος της χοιροτροφίας καλύπτουν ανάγκες της οικογενειακής κατανάλωσης. 

Η διατροφή των ζώων στηρίζεται στη βόσκηση σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια αλλά και σε 

ενοικιαζόμενες δημοτικές εκτάσεις. Συμπληρωματικά δίνονται ζωοτροφές  που είτε παράγονται 

εντός των εκμεταλλεύσεων είτε προέρχονται από το εμπόριο κυρίως μέσω του Αγροτικού 

Μελ/κού Συν/σμού Σίφνου (σπόροι σιτηρών, χονδροειδείς ζωοτροφές, Βήττες, Πίτυρα, σύνθετες 

ζωοτροφές). 

Η παραγωγική κατεύθυνση της κτηνοτροφίας του νησιού είναι μικτή δηλ. γαλακτοκομικά 

& κρέας. Ο μεγαλύτερος όγκος του γάλακτος που αρμέγεται τυροκομείται, κυρίως, παραδοσιακά 

από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, χωρίς τυποποίηση , καθώς τα δύο αδειοδοτημένα 

τυροκομεία είναι καθετοποιημένης μορφής (δηλ. αξιοποιούν το γάλα των ιδιοκτητών τους).  
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Αιγοπροβατοτροφία 

 

Στο νησί υπάρχουν 79 Αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις και εκτρέφονται συνολικά 

5.788 αιγοπρόβατα σύμφωνα με το μητρώο της Κτηνιατρικής. Από τον πίνακα φαίνεται ότι τα 

πρόβατα είναι 2.462 ενώ οι αίγες είναι πολύ περισσότερες και ανέρχονται σε 3.173. 
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1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 10 ΕΩΣ 50 ΖΩΑ 46 1.251 466 54 520 666 65 731 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 51 ΕΩΣ 100 ΖΩΑ 15 1.055 413 24 437 589 29 618 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 101 ΕΩΣ 150 ΖΩΑ 7 815 411 26 437 352 26 378 

4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 151 ΕΩΣ 200 ΖΩΑ 6 1.036 682 23 705 318 13 331 

5 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 201 ΚΑΙ ΑΝΩ 5 1.631 1.201 26 1.227 377 27 404 

ΣΥΝΟΛΟ 79 5.788 3.173 153 3.326 2.302 160 2.462 

Πηγή: Μητρώο Κτηνιατρικής 2012 . 

 

Από τη διάρθρωση των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων διαπιστώνεται ότι στις 

περισσότερες μονάδες (58,23%) ο αριθμός των ζώων κυμαίνεται από 10 έως 50 με συνολικό 

αριθμό 1.251 αιγοπροβάτα, ενώ υπάρχουν 5 κτηνοτρόφοι (6,33%) οι οποίοι έχουν συνολικά 

στην κατοχή τους 1.631 αιγοπρόβατα. Ένα ποσοστό 35,44% των εκμεταλλεύσεων κατέχει από 

51 έως 200 αιγοπρόβατα. 

Από τις 79 αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι 10 διαθέτουν άδεια εγκατάστασης 

εκτατικής μορφής οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία πρόχειρου καταλύματος (συνήθως χωρίς 

κτιριακές κατασκευες). Οι υπόλοιπες που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας λειτουργούν επίσης 

με υποτυπώδεις υποδομές και οι χώροι ενσταυλισμού είναι πρόχειροι.  

 

Στην Κτηνοτροφία του νησιού συμπεριλαμβάνονται και συστήματα εκτροφής που 

πιστοποιούνται ως βιολογικά.  Πιο συγκεκριμένα το 35,35 %  (2.046 ζώα) των αιγοπροβάτων 

είναι πιστοποιημένα ως βιολογικά και από αυτά το 26,1% ( 534 ζώα ) είναι Πρόβατα και το 

73,9% ( 1.512 ζώα ) είναι Αίγες 
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Βοοτροφία 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα Ζωικής Παραγωγής, στο νησί εκτρέφονται συνολικά 105 

βοοειδή εκ των οποίων τα 29 είναι αρσενικά και τα 76 θηλυκά.  

 

Η διάρθρωση των Βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Σίφνου, σύμφωνα με τα στοιχεία 

από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και το πρώην Αγροτικό Κτηνιατρείο Σίφνου που 

περιλαμβάνει την νήσο Σίφνο & Σέριφο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
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1 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 0  0 0   0      

2 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 0 0   0 0  0 0 22 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 22 76 29 105       

ΣΥΝΟΛΟ 22 76 29 105       

Πηγή: Στατιστικά στοιχεία Βοοειδών Ιούνιος 2013  

 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα υπάρχουν 22 κτηνοτρόφοι βοοειδών, οι οποίοι 

εκτρέφουν συνολικά 105 βοοειδή εκ των οποίων τα 29 αρσενικά και τα 76 θηλυκά. 

 Από τις 22 βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις μόνο οι 3 έχουν διαθέτουν άδεια εγκατάστασης 

οι οποίες ανήκουν στην Τρίτη κατηγορία «Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις που απαιτείται άδεια 

οικοδομής». Μάλιστα η μία από αυτές έχει κατασκευαστεί πρόσφατα . 

 

Χοιροτροφία 

Μία μονάδα χοιροτροφικής κατεύθυνσης η οποία  διαθέτει άδεια εγκατάστασης και 

είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο εκμετάλλευσης χοιροειδών. Ο κάτοχός της (νέος αγρότης) 

διαθέτει άδεια και για Βοοτροφική Εγκατάσταση . 

Μία δεύτερη χοιροτροφική εκμετάλλευση βρίσκεται στο στάδιο της ίδρυσής της από 

παραγωγό που έχει πρόσφατα ενταχθεί στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών και ο οποίος 

αναπτύσει και την αιγοπροβατοτροφική - βοοτροφική κατεύθυνση. 

 

Μελισσοκομία 

Με τη μελισσοκομία απασχολείται μέρος του πληθυσμού της Σίφνου, ανεξάρτητα από 

την κύρια απασχόληση τους. Η ποιότητα του μελιού είναι εξαιρετική καθώς σε αυτό βοηθάει το 

κλίμα αλλά και η μορφολογία του εδάφους (πλούσιο έδαφος σε φρύγανα και θυμάρι). Ο τρύγος 

του γίνεται το καλοκαίρι (τέλη Ιουλίου-αρχές Αυγούστου).  
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Οι ποσότητες παραγωγής μελιού ποικίλουν ανάλογα με τη χρονιά, καθώς εξαρτάται από 

πολλούς εξωτερικούς παράγοντας (θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν, βροχές και μέχρι πια 

περίοδο θα κρατήσουν κ.λ.π.). Η παραγωγή είναι περίπου 12-14 κιλά μέλι ανά κυψέλη / έτος, 

ενώ η τιμή πώλησης κυμαίνεται από 18 έως 20 ευρώ / κιλό. 

Δεν υπάρχει τυποποιητήριο μελισσοκομικών προϊόντων στο νησί και αυτό αποτελεί 

μεγάλο μειονέκτημα για την πιστοποίησή τους. 

Σύμφωνα με το μητρώο μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και τα στοιχεία του Τμήματος Αγροτικής οικονομίας Π.Ε. Μήλου στο νησί 

δραστηριοποιούνται 46 μελισσοκόμοι με συνολικό αριθμό κυψελών 1.209.  

  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΨΕΛΩΝ 

1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 1 ΕΩΣ 7 ΚΥΨΕΛΕΣ 4 15 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 10 ΕΩΣ 30 ΚΥΨΕΛΕΣ 
30 562 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 31 ΕΩΣ 100 ΚΥΨΕΛΕΣ 12 632 

ΣΥΝΟΛΟ 46 1.209 

Πηγή: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μήλου 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των μελισσοκόμων διατηρεί 

σημαντικό αριθμό κυψελών και στοχεύει στην απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος.  

 

ΑΛΙΕΙΑ 

Ο τομέας της αλιείας χαρακτηριζόταν από έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, κυρίως προς 

τις αγορές του Πειραιά. Η περίοδος εξαγωγής οριζόταν από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο κάθε 

επόμενου έτους. Το προϊόν αφορούσε πάρα πολλά είδη ψαριών και οστρακοειδών (γόπα, 

γοπαρέλλα, μαρίδα, γαρίδες) των οποίων η εξαγωγή έφθανε τους 6 τόνους μηνιαίως.  
 

Ωστόσο σήμερα τα σημάδια της υπεραλίευσης  εμφανή. Σήμερα, το αλίευμα αρκεί κυρίως 

για τοπική κατανάλωση με δυνατότητα εξαγωγής μονάχα κατά τη χειμερινή περίοδο, και 

συγκεκριμένα κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Ιανουαρίου όπου η τουριστική κίνηση είναι αισθητά 

μειωμένη.  

Σύμφωνα με στοιχεία από το Τμήμα Αλιείας Κυκλάδων συνολικά υπάρχουν 33 σκάφη 

παράκτιας αλιείας και από αυτά τα 30 σκάφη με δύχτια-παραγάδια, 2 τράτες και 1 σκάφος με 

αλιευτικό εργαλείο Γρι-Γρι τα οποία αλιεύουν στο τόξο Καμάρες – Βαθύ – Πλατύς Γυαλός – Σαρλή 

– Κιτριανή – Σαούρες – Αποκοφτό.  

Οι επαγγελματίες αλιείς & αλιεργάτες ανέρχονται στους 48 ενώ οι ερασιτέχνες είναι 124 

(εκτίμηση από τον αριθμό των αδειών ερασιτεχνικών σκαφών εκδόσεις-ανανεώσεις). Η 

αλιευτική παραγωγή κατ' εκτίμηση της υπηρεσίας αλιείας Σύρου και σύμφωνα με δηλώσεις των 

αλιέων (κιλά ανά έτος-μέσος όρος των τριών τελευταιων ετών) ανέρχεται στα 130.762.5 κιλά.  

Αλιευτικό καταφύγιο, για τον ελλιμενισμό των σκαφών,  υπάρχει στον Πλατύ Γυαλό Σίφνου. 
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Α.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων είναι αναπτυγμένη και έχει να επιδείξει 

σημαντική δραστηριότητα κυρίως στην παραγωγή - εμφιάλωση κρασιών, γαλακτοκομικών, 

ειδών ζαχαροπλαστικής. 

 

Στο νησί υπάρχουν , το Δημοτικό  Σφαγείο το οποίο βρίσκεται στη φάση της δοκιμαστικής 

λειτουργίας δύο ελαιοτριβεία, και μία καθετοποιημένη οινοποιητική-εμφιαλωτική μονάδα , δύο 

καθετοποιημένες επιχειρήσεις τυροκομείων , αγγειοπλαστεία  

 Τα παραδοσιακά είδη τυριών της Σίφνου (Μυζήθρα, η «γυλωμένη μανούρα» ξερό τυτί 

τυλιγμένο στη «λάσπη» του μούστου) παράγονται κυρίως από τους κτηνοτρόφους στις στάνες 

τους. Στις καθετοποιημένες επιχειρήσεις (τυροκομεία) , παράγονται η «Μυζήθρα», η 

«Χλωρομανούρα»,και  η «Γυλωμένη Μανούρα». 

Κυριότερα προϊόντα που παράγονται είναι το ελαιόλαδο, το κρασί, τα βαμβακερά 

υφαντά, τα είδη αγγειοπλαστικής, καθώς και κτηνοτροφικά προϊόντα. Περιζήτητα επίσης είναι 

τα σιφνέικα σπιτικά γλυκά, και βουτήματα όπως τα αμυγδαλωτά, τα μπουρέκια, το παστέλι, 

κουλούρες κ.α. 

Η Σίφνος έχει συνδέσει το όνομά της με το διάσημο αρχιμάγειρα του 20ου αιώνα και 

εκσυγχρονιστή της Ελληνικής κουζίνας, Νίκο Τσελεμεντέ, όχι μόνον γιατί αποτελεί τον τόπο 

καταγωγής του, αλλά και επειδή οι γαστρονομικές συνήθειες του παρελθόντος αποτελούν 

ζωντανό συστατικό στοιχείο της παράδοσής της. Έχει γευστικότατη κουζίνα με παραδοσιακά 

εδέσματα όπως: οι ρεβιθοκεφτέδες η μανούρα, η μυζήθρα, τα αμπελοφάσουλα με σκορδαλιά, 

τα ρεβίθια στο φούρνο, η καπαροσαλάτα, το ψητό κρέας στο μαστέλο κ.α..  

 

 

Α.6.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στον τριτογενή τομέα απασχολείται περίπου το 49,66% του συνόλου των 

απασχολουμένων, κυρίως στον κλάδο του εμπορίου και του τουρισμού.  

Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του νησιού  ( όπως και στα περισσότερα νησιά 

άλλωστε ) είναι η ύπαρξη μεγάλου ποσοστού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μόνο κατά 

την καλοκαιρινή περίοδο. Η παραπάνω κατάσταση, συσχετιζόμενη με την αδυναμία 

προσδιορισμού του ποσοστού επιχειρήσεων που λειτουργούν μόνο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, 

δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης των 

επιχειρήσεων των νησιών.  

Η τουριστική ανάπτυξη άρχισε το 1960 με μηδαμινή υποδομή. Οι αφίξεις των τουριστών 

αυξήθηκαν εντυπωσιακά, αν και η υποδομή αρχικά ήταν μέτρια. Βασικοί παράγοντες 

ελκυστικότητας ήταν το εξαίρετο κλίμα, η ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία, το όμορφο φυσικό 

περιβάλλον (παραλίες, καθαρά νερά κλπ) και το αρχικά δομημένο περιβάλλον (παραδοσιακοί 

οικισμοί). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Η τουριστική υποδομή είναι αναπτυγμένη κυρίως στον Πλατύ Γιαλό, στις Καμάρες, στον 

Φάρο, στην Απολλωνία και στον Αρτεμώνα. Εκεί βρίσκονται τα περισσότερα τουριστικά 

καταλύματα , ταβέρνες και άλλα καταστήματα που εξυπηρετούν τους τουρίστες.  

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η υπάρχουσα υποδομή διανυκτέρευσης 

επισκεπτών. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 30 516 992 

ΛΟΙΠΑ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
202     

ΣΥΝΟΛΟ 232 516 992 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας 2012 & Ιστοσελίδα επιμελητηρίου Κυκλάδων 

 

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

στα εστιατόρια. Στο νησί δραστηριοποιούνται 110 επιχειρήσεις εστίασης σύμφωνα με στοιχεία 

του  Επιμελητηρίου Kυκλάδων. 
 

Στο νησί έχουν αναπτυχθεί και άλλα είδη τουρισμού όπως: 

 Αρχαιολογικός Τουρισμός,  

 Θαλάσσιος Τουρισμός, 

  ο Περιπατητικός Τουρισμός λόγω αποκατάστασης από τον δήμο Σίφνου λιθόστρωτων 

μονοπατιών καθώς και καθαρισμό παραδοσιακών μονοπατιών αιώνων επαναφέροντας 

με αυτόν τον τρόπο διαδρομές του παρελθόντος για να τις απολαύσουν οι επισκέπτες 

του νησιού, παράλληλα με την κυκλαδική φύση και το φυσικό περιβάλλον. Ο 

περιπατητικός τουρισμός παρουσιάζεται αυξημένος κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.  

 Θρησκευτικός Τουρισμός: Πολλές από τις εκκλησίες της Σίφνου έχουν χαρακτηριστεί 

διατηρητέες ως ιστορικά μνημεία κυρίως των μεταβυζαντινών χρόνων, αφού αποτελούν 

τυπικά δείγματα νησιωτικής ναοδομίας των Κυκλάδων. 

 Πολιτιστικός Τουρισμός: Τα πανηγύρια που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο φιλοξενούν 

αρκετούς επισκέπτες . 

 Συνεδριακός Τουρισμός: Υποστηρίζεται από την –ανά τετραετία- διεξαγωγή του 

Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου στο νησί. 

  Γαστρονομικός Τουρισμός: Στη Σίφνο, κυρίως λόγω του Φεστιβάλ Κυκλαδικής 

Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές» το οποίο πραγματοποιείται προς τιμή του 

μεγάλου μάγειρα, αλλά και εξαιτίας της παραδοσιακής Κυκλαδίτικης κουζίνας, μπορεί 

να αναπτυχθεί και αυτή η μορφή εναλλακτικού τουρισμού. 
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Μεταφορές – Συγκοινωνία 
 

Η σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά γίνεται μέσω συμβατικών και ταχύπλοων πλοίων 

σε καθημερινή βάση στην διάρκεια του Καλοκαιριού & περίπου 4 -5 φορές την εβδομάδα την 

υπόλοιπη χρονική περίοδο του έτους. Εξυπηρετείται με τέσσερα πλοία τους καλοκαιρινούς 

μήνες («Sea Jet», «Speedrunner», «Αδαμάντιος Κοραής» και «Άγιος Γεώργιος») τα οποία έχουν 

ενδιάμεσους σταθμούς τη Κύθνο-Σέριφο ή μόνο τη Σέριφο ή χωρίς ενδιάμεσο σταθμό(το «Sea 

Jet») και με τελικό προορισμό συνήθως την Μήλο. Το «Αδαμάντιος Κοραής» και ο «Άγιος 

Γεώργιος» χρειάζονται περίπου 7 ώρες για να κάνουν το δρομολόγιο με καλό καιρό, ενώ το 

«Speedrunner» περίπου 3 ώρες & το «Sea Jet» 2 ώρες.  

Με το λιμάνι της Σύρου καθώς και με τα υπόλοιπα νησιά της Π.Ε. Μήλου (Σέριφο-

Κίμωλο-Μήλο) το νησί συνδέεται με το «Ενδοκυκλαδικό» συμβατικού τύπου πλοίο.  

Μόνο το «Άγιος Γεώργιος» ή το «Αδαμάντιο Κοραής» ή το «Ενδοκυκλαδικό» ενώνουν το 

νησί με άλλα λιμάνια (Πειραιά-Σύρο-Πάρο-Σίφνο-Κίμωλο-Μήλο). 

Το χειμώνα χειμώνα παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στη συγκοινωνία λόγω 

καιρικών συνθηκών που μειώνουν τις προσεγγίσεις και τα δρομολόγια γίνονται λιγότερα.  
 

Λιμάνια  

Συχνότητα δρομολογίων  

Οχηματαγωγό 

(χαμηλή περίοδος, μέρα παρά μέρα ή 

 κάθε 3 ημέρες- 

υψηλή περίοδος ημερησίως) 

Ταχύπλοο 

(χαμηλή περίοδος-

υψηλή περίοδος) 

Πειραιάς 1-2 0-2 

Σύρος 1-1 0 

Κίμωλος 1-2 0 

Σέριφος 1-2 0-2 

Μήλος 2-3 0-2 

Φολέγανδρος 1-1 0-1 

Θήρα 1-1 0-1 

Ίος 1-1 0-1 

Σίκινος 1-1 0-1 

Νάξος 1-1 0-1 

Μύκονος 1-1 0-1 

Τήνος 

1 την εβδομάδα (ενδοκυκλαδικό)- 

(εξαρτάται από το πρόγραμμα) 0 

Πάρος 

3 φορές  την εβδομάδα (ενδοκυκλαδικό)  

ή καλοκαίρι καθημερινά (εξαρτάται από 

το πρόγραμμα) 0 

Άνδρος 

1 την εβδομάδα (ενδοκυκλαδικό)  

-(εξαρτάται από το πρόγραμμα)  0 

 Συχνότητα δρομολογίων με νησιά και Πειραιά 

http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=24218


23 
 

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

αυξημένη κίνηση από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο καθώς και η μείωση των επιβατών το έτος 

2012. 

ΕΤΟΣ 2011 2012 

ΛΙΜΕΝΑΣ 

ΤΗΛΟΥ 
ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.840 1.491 1.382 1.131 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.450 1.352 1.290 1.140 

ΜΑΡΤΙΟΣ  2.082 2.132 1.747 1.321 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 5.935 5.117 4.615 4.213 

ΜΑΙΟΣ 5.194 4.871 4.434 3.958 

ΙΟΥΝΙΟΣ 13.290 11.873 1.0455 8.120 

ΙΟΥΛΙΟΣ  27.783 22.414 23.897 21.277 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 27.937 32.312 28.200 30.685 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 8.939 11.322 8.333 11.572 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2.301 2.983 2.754 3.313 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1.617 1.790 1.674 1.506 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1.426 1.883 1.211 1.660 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΙΝΗΣΗ 

ΛΙΜΕΝΟΣ 

99.794 99.540 89.992 89.896 

  Πηγή: Λιμεναρχεία νομού Κυκλάδων. 
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

1. Ευνοϊκές κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 

2. Πιστοποιημένη εκτροφή αιγοπροβάτων ως βιολογική 

3. Παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων Φυτικής & Ζωικής παραγωγής λόγω της  

εκτατικής εκτροφής και της περιορισμένης  χρήσης χημικών ουσιών (φυτοφάρμακα,            

λιπάσματα) στις καλλιεργούμενες εκτάσεις του νησιού. 

4. Ύπαρξη εποχιακής αυτοφυούς βλάστησης  που ευνοεί την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας 

θυμαρίσιου μελιού. 

5. Η Σφαγειοτεχνική υποδομή που υπάρχει. 

6. Η λειτουργία καθετοποιημένων μονάδων (τυροκομείων , οινοποιείου , ελαιοτριβείων ). 

7. Ανεπτυγμένος Συνεργατισμός (Ο Αγροτικός-Μελ/κός Συν/σμός Σίφνου,  συσπειρώνει όλους  

          τους αγρότες , επαγγελματίες και  μη κατά κύριο επάγγελμα . 

8. H ήδη αναπτυγμένη, σε ένα βαθμό, σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό.  

          ( πώληση τοπικών προϊόντων , κυρίως της μελισσοκομίας  εκτός της αγγειοπλαστικής ,   

           στους επισκέπτες του νησιού ). 

9. Η ανάπτυξη του  Περιπατητικού Τουρισμού .  

 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

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

2. Δυσκολίες προσβασιμότητας το χειμώνα 

3. Αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω νησιωτικότητας  

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

         τομέα 

5. Ο μικρός γεωργικός κλήρος. 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1. 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 

2. Οι σημαντικές προοπτικές του νησιού για την ανάπτυξη εναλλακτικού Αγροτικού  

          τουρισμού . 

3. Η ζήτηση ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων που διασφαλίζει την οικονομική  

          βιωσιμότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων 

4. Η αλματώδης ανάπτυξη του τουρισμού προσφέρει δυνατότητα απορρόφησης της  

         τοπικής παραγωγής 

5. Το ενδιαφέρον κατοίκων μεγάλων αστικών κέντρων να επιστρέψουν στην γενέτειρα  

        πατρίδα τους για να ασχοληθούν με τον μικρό γεωργικό κλήρο που κατέχουν. 

6. Η ευκαιρία άμεσης επαφής με τους ντόπιους και τις παραδόσεις τους αποτελούν τα  

        πανηγύρια, όπου μπορούν να δοκιμάσουν τα παραδοσιακά φαγητά που προσφέρονται  

       δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες και να διασκεδάσουν με νησιώτικη μουσική και  

       παραδοσιακούς χορούς. 

 

 

 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

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

2. Η ρευστότητα των δρομολογίων των πλοίων μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου & οι  

          δυσκολίες στις μετακινήσεις εντός της χειμερινής περιόδου  
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Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

Η ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια στην Σίφνο, 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. Η επιδοτούμενη μεταφορά ζώντων ζώων από τα γειτονικά νησιά θα έδινε ώθηση στην 

κτηνοτροφία τους , θα εξασφάλιζε τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του σφαγείου και την 

ποιότητα & ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων προς όφελος του καταναλωτή και 

κατ’ επέκταση του παραγωγού. Διερεύνηση λύσεων και σε επίπεδο διαδημοτικής 

συνεργασίας. 
 

2.   Εφαρμογή συστήματος βόσκησης, με ευθύνη του Δήμου που είναι ο διαχειριστής των 

δημοτικών βοσκοτόπων, κατόπιν σύνταξης σχετικής μελέτης «Βοσκοϊκανότητας και 

Διαχείρισης βοσκοτόπων ». 
 

3. Ενίσχυση της καθετοποίησης κυρίως στα κτηνοτροφικά προϊόντα. 
 

4. Ενίσχυση καλλιέργειας Ρεβιθιών για χρήση στην παραδοσιακή τοπική κουζίνα (ρεβιθάδα) 

και της καλλιέργειας Λαθουριού (Φάβα), κουκιών, σησαμιού και σύνδεση με τον 

γαστρονομικό τουρισμό λόγω του Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος 

Τσελεμεντές» το οποίο πραγματοποιείται προς τιμή του μεγάλου μάγειρα, αλλά και 

εξαιτίας της παραδοσιακής Κυκλαδίτικης κουζίνας. 
 

5. Σύνδεση Τουρισμού –πρωτογενή Τομέα με δημιουργία Αγροτοτουριστικών καταλυμάτων 

κοντά στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
 

6. Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την  αξιοποίηση των  αναβαθμίδων και συντήρηση των 

ξερολιθιών. 

7. Δημιουργία χώρου ανέλκυσης-καθέλκυσης και συντήρησης σκαφών στις Καμάρες 

Σίφνου. 

8. Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην θαλάσσια περιοχή του νησιού(απαιτείται μελέτη). 
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

 

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

αντικατάσταση των εισαγόμενων ζωοτροφών που αυξάνουν το κόστος παραγωγής της 

κτηνοτροφίας.  
 

2. Τακτοποίηση των αδειών λειτουργίας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 
 

3. Επέκταση της βιολογικής κτηνοτροφίας. 
 

4. Φύτευση ελαιόδεντρων με ελαιοποιήσιμες ποικιλίες καθώς και Φύτευση 

οινοποιήσιμων αμπελώνων για αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων αναβαθμίδων . 
 

5. Καλλιέργεια αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών & ενδεχόμενα ενός αυτοφυούς 

είδους Κάπαρης . Σκόπιμη θα είναι και η διασύνδεση της με τον φυσιολατρικό 

τουρισμό.  

6. Φύτευση οπωροκηπευτικών που καρποφορούν το καλοκαίρι όπως, βερικοκιές, νωπά 

σύκα, εσπεριδοειδή, σταφύλια επιτραπέζια, τομάτες, κολοκυνθοειδή, Φασόλάκια 

κλπ. που θα διατεθούν στην τοπική αγορά λόγω αυξημένης ζήτησης εντός της 

τουριστικής περιόδου έστω και σε περιορισμένες ποσότητες. Επιπρόσθετα φύτευση 

αμυγδαλιάς .Επιπλέον αξιοποίηση τους για παραγωγή μαρμελάδων και γλυκών 

κουταλιού.  
 

7. 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. 
 

8. Καθετοποίηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κυρίως από πιστοποιημένες ως 

βιολογικής εκτροφής. 
 

9. Τυποποίηση του ελαιολάδου. 
 

10. Τυποποίηση των μελισσοκομικών προϊόντων. 

11. 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, αποκλειστικά ή συμπληρωματικά με τον τουρισμό, αλλά και των ατόμων που ήδη 

απασχολούνται, ώστε να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τις νέες τεχνικές που δεν 

εφαρμόζονται στο νησί. 

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. 
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