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

Η Σύρος βρίσκεται στο κεντρικό σημείο των Κυκλάδων και απέχει 83 ναυτικά μίλια από 
τον Πειραιά, 62 από τη Ραφήνα και 174 από τη Ρόδο. Η έκτασή της είναι 84,069 τ.χλμ. Συνορεύει 
με αρκετά νησιά του κυκλαδίτικου συμπλέγματος. Στα βόρεια βρίσκεται η Άνδρος, 
βορειοανατολικά η Τήνος και ανατολικά η Μύκονος καθώς και τα μικρά νησιά της Δήλου και 
της Ρήνειας. Βορειοδυτικά βρίσκονται η Κέα και η Γυάρος, δυτικά η Κύθνος και νοτιοδυτικά 
η Σέριφος. Στα νότια βρίσκονται η Σίφνος, η Αντίπαρος, η Πάρος και η Νάξος. Γι αυτό και 
ονομάζεται Αρχόντισσα των Κυκλάδων. 

Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα μετά το 1826, όταν εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από 
τα Ψαρά, τη Χίο, την Κρήτη και τη Μικρά Ασία. Υπήρξε ναυτικό, βιομηχανικό και πολιτιστικό 
κέντρο του νέου ελληνικού κράτους. 

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης εντάσσεται διοικητικά στη Περιφερεική Ενότητα Σύρου – 
Ερμούπολης και είναι η έδρα της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

 Το βόρειο μέρος της Σύρου που ονομάζεται Απάνω Μεριά ή Άνω Σύρος είναι ορεινό και 
κατοικείται από ελάχιστους κατοίκους. Στο λόφο της Άνω Σύρου δεσπόζει η καθολική εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου, που χτίστηκε τη Μεσαιωνική εποχή. Η μαγευτική θέα στο πέλαγος είναι 
μοναδική δίνοντας την ευκαιρία στον επισκέπτη να δει τα γειτονικά νησιά Τήνο, Δήλο, Πάρο και 
Νάξο. Έχει λίγους δρόμους και μονοπάτια αλλά περιέχει τοπία με βράχια, γεφυράκια, σπηλιές 
και άβατες παραλίες. Τα μονοπάτια του νησιού και ιδιαίτερα του βόρειου τμήματος της Απάνω 
Μεριάς, είναι σημασμένα με πρωτοβουλία του Τμήματος Πολιτισμού της Νομαρχίας Κυκλάδων. 
Το νότιο μέρος είναι πεδινό και εκεί βρίσκονται τα περισσότερα χωριά και οι παραλίες του 
νησιού. Οι οικισμοί εκεί είναι ανεπτυγμένοι τουριστικά, ενώ και το οδικό δίκτυο είναι 
ικανοποιητικό. Η πρωτεύουσα Ερμούπολη βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. 

Στη Σύρο κυριαρχεί το ήπιο εύκρατο μεσογειακό κλίμα, το οποίο τείνει προς το θαλάσσιο. 
Παρουσιάζει μέσες θερμοκρασίες, που κυμαίνονται μεταξύ των 11°C και 27°C, ενώ οι άνεμοι 
είναι κυρίως νότιοι, με ένταση και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (μελτέμια). Η μέση 
θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα (Φεβρουάριος) είναι 11-12°C και του θερμότερου (Ιούλιος 
ή Αύγουστος) 26-27°C. Ο χειμώνας είναι ηπιότερος από αυτόν της Αττικής, ενώ το καλοκαίρι 
είναι δροσερό εξ αιτίας της επίδρασης των ανέμων και της θάλασσας. Ο παγετός αποτελεί 
σπάνιο φαινόμενο, ενώ οι απολύτως μέγιστες θερμοκρασίες σπάνια φτάνουν τους 40°C . Ως 
προς το επίπεδο των βροχοπτώσεων, παρά το ότι η Σύρος δέχεται περιστασιακά σχετικά 
αξιόλογο ύψος βροχής, σε γενικές γραμμές οι βροχοπτώσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις 
ανάγκες, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.  

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
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Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι μέσες τιμές θερμοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητας ανέμου και 
το μέσο ύψος υετού ανά μήνα για το νησί και για την περίοδο από το 1991 έως και το 2013. 
 

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

Μέση Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

11,23 11,18 12,74 15,37 20,09 24,59 26,65 26,85 23,28 19,71 15,69 12,98 

Μέση  Μέγιστη 
Θερμοκρασία 

13,27 13,44 15,33 18,06 22,90 27,27 29,40 29,26 25,85 22,11 18,05 15,15 

Μέση Ελάχιστη 
Θερμοκρασία 

9,02 8,58 10,14 12,60 16,46 20,98 23,35 23,46 20,42 17,13 13,30 10,73 

Μέση  Μηνιαία Σχετική 
Υγρασία (%) 

73,53 73,28 70,41 68,37 62,36 56,90 57,47 61,43 64,24 71,34 73,93 75,49 

Μέση Ταχύτητα ανέμου 
κόμβους* (επικρατούσα 
διεύθυνση ανέμων 
Νότιοι) 

11,73 12,55 11,21 9,70 8,51 9,28 11,04 10,82 10,45 10,83 11,14 11,79 

Μέσο ύψος Υετού σε 
χλσμ. 

47,18 57,08 34,54 26,46 22,26 0,05 0,00 0,00 9,44 12,85 41,75 49,67 

* 7-10 κόμβοι= 3 μποφόρ 
   11-15 κόμβοι= 4 μποφόρ 

Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

 
Α.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Στη Σύρο δεν υπάρχει δάσος με την δασοπονική έννοια του όρου. Υπάρχουν λίγες περιοχές 
που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές εκτάσεις, αλλά δεν έχουν οριοθετηθεί επίσημα. Στο νότιο 
τμήμα του νησιού, όλες οι περιοχές με φρύγανα (μεσογειακό οικοσύστημα) είναι 
υποβαθμισμένες. Δεν υπάρχει δασική βλάστηση στο νησί. Τα φυσικά οικοσυστήματα του 
νησιού έχουν φτάσει σε οριακά επίπεδα τα οποία οφείλονται στην υπερβολική  βόσκηση από 
τα κοπάδια των αιγοπροβάτων , στις λίγες πυρκαγιές και στις εκτεταμένες εκχερσώσεις για τις 
ανάγκες εκμεταλλεύσιμης γεωργικής γης. Με εξαίρεση μικροσυστάδες του βένιου, η λοιπή 
βλάστηση είναι υποβαθμισμένων φρυγάνων. Στο νησί έχει δημιουργηθεί έντονο διαβρωτικό 
φαινόμενο, που οφείλεται στο ανάγλυφο του εδάφους (μεγαλύτερου του 25%) στη γεωλογική 
σύσταση του σαθρού σχίστη, στις μικρής διάρκειας ραγδαίες βροχοπτώσεις αλλά και στην 
έλλειψη βλάστησης. Η συνολική απόδοση του εδάφους έχει μειωθεί γιατί έχουν εγκαταλειφθεί 
οι οριακές γεωργικές εκτάσεις που βρίσκονται στα μεγαλύτερα υψόμετρα. Παρόλα αυτά, η 
Σύρος διαθέτει περιοχές με μεγάλη ποικιλία σε σπάνια μεσογειακά φυτά και βότανα, όπως:  

1. Την Αλωνίδα (Alhagi Mauror um) που εντοπίστηκε το 1700 από τον βοτανολόγο 
Tournefort και περιέχει φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται ως καθαρτικό.  

2. Τρία είδη Κρόκων (Ζαφόρας) που υπάρχουν στο νησί. Ο ένας (Crocus Tournefortiti) είναι 
είδος ενδημικό της Σύρου, που δεν υπάρχει αλλού. Δείγματα του βρέθηκαν στον Αη 
Δημήτρη, στο βόρειο άκρο της πόλης και στο Μέγα Γυαλό, διατηρούνται στο Μουσείο 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. 

Μόνο σε απρόσιτες περιοχές και σε συγκεκριμένα σημεία διατηρούνται: η πρωτογενής 
βλάστηση και η γηγενής χλωρίδα και πανίδα. Τέτοια σημεία μπορεί να είναι ρεματιές, κοίτες 
εποχιακών χειμάρρων, βραχώδεις κορυφές λόφων και οι πλαγιές τους, απομονωμένες ακτές και 
ερημονησίδες. Εκεί φυτρώνουν ακόμα ενδημικά φυτά, εκεί σχηματίζουν πυκνές συστάδες οι 
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Αρεφτιές, εκεί φωλιάζουν ακόμα ο Σπιζαετός και ο Χρυσαετός, εκεί μπορεί να καταφύγει η 
Μεσογειακή Φώκια και από εκεί μπορούν να παρατηρηθούν διερχόμενοι Φυσητήρες. 

Επίσης, το τμήμα του νησιού από το όρος Σύριγγας μέχρι την παραλία είναι ενταγμένο στο 
δίκτυο Natura 2000 με κωδικό A4220018, ενώ η Βόρεια Σύρος έχει χαρακτηριστεί ως βιότοπος 
CORINE, μια σημαντική τοποθεσία για πουλιά, ανάμεσα στα οποία είναι πολλά αρπακτικά 
μεταναστευτικά και ίσως τον Πετρίλο - πολύ σπάνιο στην Ελλάδα. Γνωστή περιοχή για Monachus 
monachus. Έχουν επίσης αναφερθεί Caretta caretta και Δερματοχελώνες. Τέλος, η Άνω Σύρος 
έχει προταθεί  από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως «Περιοχή Ιδιαιτέρου Φυσικού 
Κάλλους». 

 
 
Α.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

Η Σύρος χαρακτηρίζεται από τη μοναδικότητα και την ποικιλότητα των πολιτιστικών 
πόρων, η οποία οφείλεται στη συνεχή κατοίκηση του χώρου από τους προϊστορικούς χρόνους 
έως σήμερα. Αποτελούν μία από τις αρχαιότερες κοιτίδες πολιτισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και η παρουσία της στην ιστορία της Ελλάδας είναι αισθητή μέχρι σήμερα. Αξιόλογα ευρήματα 
της πρωτοκυκλαδικής περιόδου αλλά και ολόκληρης της προχριστιανικής περιόδου, έχουν 
αποκαλυφθεί σχεδόν σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και στεγάζονται σε αρχαιολογικά μουσεία 
της περιοχής. 

Η ακμή της Ερμούπολης συνδέεται με σημαντική ανάπτυξη της κοινωνικής και 
πολιτιστικής ζωής. Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία φημίζονταν για το υψηλό τους επίπεδο, ενώ η 
πολιτιστική κίνηση επισφραγίστηκε με την ανέγερση του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» το 
1864 και της Λέσχης Ελλάς (1862-1863). 
Το πολιτιστικό δυναμικό της Σύρου σήμερα συνθέτουν κυρίως: 
α) Ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι,  
β) Λαϊκός πολιτισμός,  
γ) Μουσεία,  
δ) Πολιτιστικές εκδηλώσεις,  
 
• Θέατρο: 
Στην πλατεία Βαρδάκα, στην πόλη της Ερμούπολης   βρίσκεται   το θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ .Χτίστηκε 
το 1862 - 1864 και είναι έργο του Ιταλού αρχιτέκτονα Pietro Sampo. Στις 17 Ιουλίου 2000 
εγκαινιάσθηκε η επαναλειτουργία του .  Απλό εξωτερικά αλλά με εντυπωσιακή εσωτερική 
αρχιτεκτονική, που μιμείται ιταλικά πρότυπα. Είναι μικρογραφία της Σκάλας του Μιλάνου. Έχει 
ξύλινα θεωρεία και εντυπωσιακές οροφογραφίες, που απεικονίζουν μεγάλους συνθέτες της 
όπερας και ιστορικούς όπως τον Ομηρο, τον Δάντε, τον Αισχύλο . Το κομψό αυτό θέατρο έχει 
ανακαινιστεί και φιλοξενεί τοπικά και διεθνή καλλιτεχνικά σχήματα, με ιδιαίτερη έμφαση την 
καλοκαιρινή περίοδο με τον θεσμό των «Ερμουπολείων». 
 
 
• Μουσεία: 
Βιομηχανικό Μουσείο: Βρίσκεται στο δήμο Ερμούπολης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
αποκατάστασης των παλαιών βιομηχανικών κτιρίων και εγκαινιάστηκε η λειτουργία τους στο 
πλαίσιο της δημιουργίας Βιομηχανικού Μουσείου , στις 12 Μαΐου 2002. 
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Αρχαιολογικό Μουσείο:  Μικρό μουσείο, το παλαιότερο των Κυκλάδων. Στις τρεις αίθουσές του 
εκτίθενται ευρήματα της νεολιθικής εποχής, ελληνιστικές και ρωμαϊκές επιγραφές και 
επιτύμβιες στήλες. Η πιο ενδιαφέρουσα συλλογή είναι αυτή των Πρωτοκυκλαδικών ευρημάτων 
από την Χαλανδριανή και το Καστρί και από άλλα κυκλαδικά νησιά. Στο αρχαιολογικό μουσείο 
υπάρχει ένα αιγυπτιακό αγαλμάτιο του ιερέα Ανχάπις, από μαύρο γρανίτη, της 22ης Δυναστείας 
(730 π.Χ.). Βρίσκεται στην πόλη της Ερμούπολης στην Εμμανουήλ Μπενάκη, στη βορειοδυτική 
πλευρά του Δημαρχείου. 
 
Ιστορικό Αρχείο Κυκλάδων:  
Διαθέτει πλούσια αρχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το 1821 και μετά. Είναι εξαιρετικά 
ταξινομημένα και διαθέσιμα σε κάθε επισκέπτη που θέλει να μελετήσει την ιστορική πορεία 
του νησιού. Βρίσκεται στην πόλη της Ερμούπολης, στην κεντρική πλατεία Μιαούλη στον 1ο 
όροφο του κτιρίου αριστερά από το Δημαρχείο.  
 
Πνευματικό Κέντρο (Πρώην Λέσχη Ελλάς):  
Η μαρμάρινη Λέσχη Ελλάς, δείγμα ρομαντικού νεοκλασικισμού με ιταλικά στοιχεία, βρίσκεται 
στα δεξιά του Δημαρχείου και χτίστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Pietro Sampo (1862 - 63). 
Στον πρώτο όροφο βρίσκεται το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, ενώ στο ισόγειο η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη με 35.000 τόμους βιβλίων, πολλά από τα οποία είναι πολύ σπάνια. Το κτίριο 
στεγάζει και το «Μουσείο Αντιγράφων Κυκλαδικής Τέχνης», με αντίγραφα από το μουσείο 
Γουλανδρή, μεγάλες αίθουσες εκθέσεων, διαλέξεων, συνεδριακό κέντρο. Στη μεγάλη Αίθουσα 
Χορού διασώζονται τοιχογραφίες με ερωτιδείς και μάσκες. 
 
Μουσείο Μ. Βαμβακάρη :  
Το Μουσείο Μ. Βαμβακάρη ιδρύθηκε το 1995 σε μία παλιά κατοικία στο κέντρο της Άνω Σύρου, 
η οποία αναπαλαιώθηκε προκειμένου να φιλοξενήσει τα προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου 
τροβαδούρου ο οποίος γεννήθηκε στην Άνω Σύρο το 1905 και πέρασε εκεί τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του. Οι φίλοι του Μάρκου θα συναντήσουν στο μουσείο φωτογραφίες και παλιά 
ενθυμήματά του, το διαβατήριο και την ταυτότητά του, ρούχα και παπούτσια του, χειρόγραφα 
κείμενα και στίχους, το δαχτυλίδι και το ρολόι του και άλλα προσωπικά αντικείμενά του που 
παραχωρήθηκαν από την οικογένειά του για να εκτεθούν στο μουσείο που φέρει το όνομά του. 
Είναι ανοικτό μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. 
 
Αρχείο του Δήμου Άνω Σύρου:  
Ενδιαφέροντα εκθέματα και έγγραφα που δείχνουν την οργάνωση του πρώτου δήμου του 
Ελληνικού κράτους 
 
Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων : 
 Βρίσκεται στην αρχή του Κεντρικού δρόμου της Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Σύρος 73 Άνω Σύρου 
(Πιάτσα) και φιλοξενεί μηχανές και εργαλεία διαφόρων παραδοσιακών επαγγελμάτων όπως 
του Τσαγκάρη, του μπαρμπέρη (κουρέα), του ράφτη, του μαραγκού και του ψαρά. Ακόμα 
εκτίθενται παλιά γεωργικά και κτηνοτροφικά εξαρτήματα και σκεύη, όπως υνί, αλέτρι, λαΐνες 
(δοχεία μεταφοράς γάλακτος) κ.α. Στην έκθεση υπάρχει ακόμα και αργαλειός. 
  
• Μουσείο αλιευτικών σκαφών, υδρόβιων οργανισμών και οστράκων : Βρίσκεται στο Κίνι. 
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• Εκδηλώσεις: 
Ερμουπόλεια : Κάθε χρόνο διοργανώνονται τα ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙΑ, θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
από το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο της Ερμούπολης. 
Μουσικές Διαδρομές στους δρόμους του Μάρκου : Από το έτος 2000, ο Δήμος Άνω 
Σύρου διοργανώνει κάθε καλοκαίρι φεστιβάλ λαϊκής μουσικής στη μνήμη του Βαμβακάρη 
Μάρκου, το οποίο σημειώνει πάντοτε μεγάλη επιτυχία.  
Καρναβάλι : Η Άνω Σύρος είναι γνωστή για το περίφημο καρναβάλι της. Περιλαμβάνει παρέλαση 
των μασκαράδων από την Πιάτσα αλλά και τα γραφικά σοκάκια της περιοχής και καταλήγει σε 
ένα ξέφρενο γλέντι. 

 
Α.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 

Ο μόνιμος πληθυσμός της Σύρου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, 
ανέρχεται σε 21.507 κατοίκους, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 6,96% του συνολικού 
πληθυσμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (308.975 κάτοικοι) και περίπου το 0,20% του 
συνολικού πληθυσμού της χώρας (10.815.197 κάτοικοι). 
Από τις απογραφές διαπιστώνεται αύξηση στον πληθυσμό του νησιού μεταξύ 2001 και 2011 : 
 
Η εξέλιξη του πραγματικού και του μόνιμου πληθυσμού φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.  

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΣΥΡΟΣ 30.269 19.817 18.648 19.669 20.684 19.782 21.475 

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 125.959 99.959 86.337 88.458 94.005 112.615 124.525 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

247.439 222.980 207.354 233.529 257.481 302.686 366.795 

 

 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 2011 

ΣΥΡΟΣ 19.793 21.507 

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 109.956 117.987 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 298.462 308.975 
Πηγή: Ελ. Στατ. 
 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το 57,61% του μονίμου ππληθυσμού βρίσκεται σε 
παραγωγική ηλικία. 
 
Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011. 

Ομάδες ηλικιών Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

0-14 1.496 1.474 2.970 

15-24 973 935 1.908 

24-64 5.957 6.337 12.294 

65 και άνω 1.966 2.369 4.335 

Σύνολο 10.392 11.115 21.507 
Πηγή: Ελ. Στατ. (2011) 
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Ένα στοιχείο που θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι η μεγάλη πυκνότητα  πληθυσμού 
που παρουσιάζει η Σύρος σε σύγκριση με τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Είναι ένα νησί με 
έκταση μόλις 82 km² (το 11ο κατά σειρά νησί των Κυκλάδων) και με πληθυσμό 21.475 κατοίκους, 
( το μεγαλύτερο σε πληθυσμό νησί των Κυκλάδων). 

Η πυκνότητα πληθυσμού στα κυριότερα νησιά των Κυκλάδων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Νησιά 
Έκταση 
νησιού 
σε km² 

Πληθυσμός 
νησιού 

Πυκνότητα 
πληθυσμού 

Νάξος 442 18.340 41,5 

Άνδρος 380 9.128 24,0 

Πάρος 195 13.694 70,2 

Τήνος 194 8.699 44,8 

Μήλος 151 4.966 32,9 

Κέα 131 2.480 18,9 

Αμοργός 121 1.950 16,1 

Ίος 108 2.084 19,3 

Κύθνος 99 1.436 14,5 

Μύκονος 85 14.189 166,9 

Σύρος 82 21.475 261,9 

Σίφνος 74 2.543 34,4 

Θήρα 73 17.752 243,2 

Σέριφος 73 1.378 18,9 

Σίκινος 41 270 6,6 

Ανάφη 38 294 7,7 

Κίμωλος 36 901 25,0 

Αντίπαρος 35 1.196 34,2 

Ηρακλειά 19 150 7,9 

Δονούσα 14 176 12,6 

Θηρασιά 11 319 29,0 

Σχοινούσα 9 225 25,0 

Κουφονήσια 5 412 82,4 

Πηγή: Ελ. Στατ. (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Η οικονομική διάρθρωση του Νομού και κατ’ επέκταση της νήσου Σύρου χαρακτηρίζεται από 
σταδιακό περιορισμό του τομέα της μεταποίησης και από διόγκωση κλάδων του τριτογενή 
τομέα. 

Πηγή: ΕλΣτατ 2001 
 

Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από την απογραφή του 2001, καθώς νεότερα 
στοιχεία δεν υπάρχουν δημοσιοποιημένα από την Ελ.ΣΤΑΤ., η κατανομή του ενεργού 
πληθυσμού (μόνιμου πληθυσμού) στους τρείς τομείς παραγωγής Πρωτογενή-Δευτερογενή-
Τριτογενή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Στον τριτογενή τομέα απασχολείται το 58,8% 
του ενεργού πληθυσμού και συγκεκριμένα 4.607 εργαζόμενοι. Ακολουθεί ο δευτερογενής 
τομέας με 2.111, ποσοστό 26,94% του εργατικού ενεργού πληθυσμού, και τέλος ο πρωτογενής 
τομές με 301 εργαζομένους και ποσοστό 3,84%.  
Για τον πρωτογενή τομέα, σύμφωνα στοιχεία από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2012, 185 
παραγωγοί υπέβαλλαν δήλωση ενιαίας ενίσχυσης εκ των οποίων οι 18 με ένδειξη δήλωσης στο 
πρόγραμμα της εξισωτικής αποζημίωσης ( κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ).  

 
 
Α.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων και λαμβάνοντας υπόψη τον σχολικό χάρτη 
2011 – 2012 του Υπουργείου Παιδείας στην Σύρο λειτουργούν: 

Σχολικές Μονάδες Νομού Κυκλάδων 

 Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. 

Σύρος 11 10 5 1 3 1 

Κυκλάδες 108 83 36 9 16 5 

Περιφέρεια 
Νοτίου 
Αιγαίου 

229 191 85 28 26 6 

Πηγή: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου 

 

Επίσης σε ότι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη Σύρο λειτουργεί το πενταετές 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστημάτων που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 2000. Το τμήμα 
στεγάζεται στο κτίριο του πρώην 1ου Γυμνασίου Ερμούπολης που παραχωρήθηκε στο 
Πανεπιστήμιο από το Δήμο Ερμούπολης. Παράλληλα στην πανεπιστημιακή μονάδα της Σύρου 
λειτουργούν δυο σχετικά πρόσφατα τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών. Συγκεκριμένα το 

Αριθμός Απασχολημένων κατά τομέα Δραστηριότητας ανά κλάδο στη Νήσο Σύρο για το έτος 2001 

 
Πρωτογενής 

Τομέας 
Δευτερογενής 

Τομές 
Τριτογενής 

Τομέας 

Νέοι, Μη δυνάμενοι 
να καταταγούν κατά 

κλάδο 
Σύνολο 

Σύρος 301 2.111 4.607 816 7.835 

Νομός 
Κυκλάδων 

5.234 12.083 24.793 4.074 46.184 
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μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και 
Συστημάτων» ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003 – 2004 και το  
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα – 
Κλασσική Ομοιοπαθητική» ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007 – 2008.  

 

Υγεία -  Πρόνοια 

Οι υποδομές Υγειάς της Σύρου είναι οι εξής:  
1. Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου "Βαρδάδειο και Πρώιο" και  
2. Περιφερειακό Ιατρείο Φοίνικα Σύρου.  
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου "Βαρδάδειο και Πρώιο" περιλαμβάνει 106 ανεπτυγμένες κλίνες 
και λειτουργεί με ανθρώπινο δυναμικό 261 ατόμων. Σήμερα το νοσοκομείο καλύπτει σχεδόν το 
σύνολο των παθολογικών και χειρουργικών ειδικοτήτων.  Διαθέτει τμήμα Τεχνητού Νεφρού με 
10 κλίνες .  
 
Στη Σύρο, λειτουργούν οι ακόλουθες δομές: 
• Μονάδες Βοήθειας στο Σπίτι (Ερμούπολη, Ποσειδωνία) 
• Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Άνω Σύρος) 
• Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Άνω Σύρος) 
• Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (Ερμούπολη) 
 
Υπάρχει, επίσης, το πρόγραμμα δράσης Equal Ανδρομέδα που συντονίζει το Κ.Ε.Θ.Ι. και 
συμμετέχει το Ενιαίο Κ.Ε.Κ. Κυκλάδων για το φαινόμενο του διαχωρισμού στην αγορά εργασίας, 
το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Στήριξης της Γυναικείας Επαγγελματικότητας 
«ΗΓΕΜΟΝΗ» και τέλος η τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης ΔΙ.Α.Σ., Διανησιωτική Αναπτυξιακή 
Συνεργασία, που έχει ως κύριο στόχο να βελτιώσει και να ενισχύσει την πρόσβαση και 
συμμετοχή των ανέργων αντρών και γυναικών στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα. 
Ακόμα, λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2001 η Ερμής Εθελοντική Δράση, μια Αστική μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία. Αναλαμβάνει δράσεις, όπως: 
-Οργάνωση ομάδων Θεραπευτικής Ιππασίας, για άτομα με φυσική, νοητική ή συναισθηματική 
υστέρηση. 
-Εκδηλώσεις σε άτομα τρίτης ηλικίας και παιδιά με αναπηρία, ορφανά ή με παραβατική 
συμπεριφορά.  
Λειτουργεί στην Ερμούπολη η Στέγη Ανηλίκων και Εφήβων που παρέχει προστασία και 
επιμόρφωση ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού. Επίσης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα 
«παροχή κοινωφελούς εργασίας» που αναφέρεται στην εξαγορά ποινής κρατουμένων 
παρέχοντας δωρεάν εργασία σε υπηρεσίες του Δήμου μας. 
Ακόμα, στο δήμο Άνω Σύρου ως τώρα η άσκηση πρόνοιας στηρίζεται κυρίως σε προγράμματα 
όπως η Κοινωνική Μέριμνα. Σε σημαντικό βαθμό οι ανάγκες καλύπτονται από την 
συμπληρωματική δράση που αναπτύσσουν το ΚΑΠΗ, η Κοινωνική Μέριμνα και το Κληροδότημα 
Στεφάνου. Εξαιρετικά σημαντική είναι επίσης η συμβολή της Καθολικής Εκκλησίας με τις ομάδες 
Caritas (Αγάπης) που έχει και την οργάνωση νεολαίας. Στον Δήμο Άνω Σύρου σοβαρός είναι 
επίσης ο ρόλος ενός άτυπου δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς το οποίο 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων φτώχειας. 
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Δημόσιες Υπηρεσίες 

Οι κυριότερες Δημόσιες Υπηρεσίες της Σύρου είναι : Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ,Υπηρεσίες του Δήμου Σύρου, ΔΟΥ, Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Λιμεναρχείο Σύρου, Πυροσβεστική, Στρατολογική Υπηρεσία, 
Ειρηνοδικείο, Τελωνείο, Αστυνομική Διεύθυνση, Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, 
Επιμελητήριο Κυκλάδων, ΚΕΠ, ΚΑΠΗ, Κτηματική Υπηρεσία, ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΣ, ΝΕΛΕ, ΟΑΕΔ, 
Πινακοθήκη, ΚΤΕΛ, Αεροδρόμιο, υποκαταστήματα Τραπεζών,  
 
Μεταφορών 

Οι χερσαίες μεταφορές περιορίζονται κατ' ανάγκη σε τοπικό επίπεδο νησιού και η 
σημασία τους είναι ανάλογη με το μέγεθος του χερσαίου χώρου που αφορούν και την κλίμακα 
των αναγκών που ικανοποιούν. Επισημαίνεται ότι εκτός από τον αριθμό των αυτοκινήτων των 
μονίμων κατοίκων, το οδικό δίκτυο του νησιού επιβαρύνεται με ένα υψηλό αριθμό αυτοκινήτων 
των επισκεπτών της θερινής περιόδου. 

 Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι αρμοδιότητα του ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. που εκτελεί 
δρομολόγια σε όλο το νησί.  Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του ΚΤΕΛ οι πληρότητες των 
λεωφορείων τον χειμώνα είναι μόλις 3-5% και αυτό οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των 
ιδιωτικών αυτοκινήτων και των μοτοσικλετών.  

Το ασφαλτοστρωμένο εκτός οικισμών  οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από ελλιπή σήμανση 

(οριζόντια και κάθετη), ελλιπή προστασία με προστατευτικό στηθαίο ή τοιχίο και απουσία 
τάφρου όμβριων. 
 

Οι λιμενικές και θαλάσσιες δραστηριότητες καλύπτονται από το Λιμενικό Ταμείο Σύρου 
(καλύπτει τα νησιά της Σύρου, Κέας, Κύθνου και Σερίφου). 

Το λιμάνι της Σύρου διαθέτει υπηρεσίες τελωνείου, και ως εκ τούτου είναι δυνατό να 
εξυπηρετήσουν κινήσεις εξωτερικού. 
 
Η θαλάσσια εξυπηρέτηση του νησιού γίνεται από το λιμάνι της Σύρου και αφορά τόσο την 
διακίνηση του επιβατικού κοινού όσο και τη μεταφορά των προϊόντων. Η πρόσβαση γίνεται 
ακτοπλοϊκά από τον Πειραιά (με καράβι 4 ώρες και με ταχύπλοο 2 ½ ώρες) και πολύ αραιά από 
το Λαύριο (5 ώρες). Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες τα δρομολόγια των πλοίων είναι 
καθημερινά και τακτικά και εκτελούνται από πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ακτοπλοϊκώς, η 
Σύρος συνδέεται με τα υπόλοιπα γειτονικά νησιά, όπως την Τήνο, τη Μύκονο, την Άνδρο αλλά 
και με τα νησιά όπως με τη Πάρο, Θήρα, Ίο, Σίκινο, Νάξο, Κουφονήσια, Μήλο, Κίμωλο, Αμοργό 
και Φολέγανδρο. Επίσης υπάρχει δρομολόγιο και για Ικαρία, Φούρνους Ικαρίας και Σάμο αλλά 
και προς Δωδεκάνησα (Ρόδο, Κω, Πάτμο). 
 
Η Σύρος διαθέτει αεροδρόμιο. Συνδέεται με την Αθήνα με ένα δρομολόγιο ημερησίως. 

 



10 

 

Ύδρευσης - Άρδευσης  
 
Διαχείριση υδατικών πόρων 

Η Σύρος έχει έκταση 84km2, το ανάγλυφο είναι λοφώδες έως ημιορεινό. Γεωμορφολογικά 
το νησί χωρίζεται σε δύο ενότητες : Το βόρειο μέρος που είναι πιο ορεινό σε σύγκριση με το 
νότιο, με υψηλότερες κορυφές αυτή του Πύργου 442m και του Σύριγγα 434m, στην περιοχή 
επικρατούν μάρμαρα.  
Οι υδρολογικές λεκάνες είναι μικρού μεγέθους με εμβαδόν από 1 έως 3 km2 με χαρακτηριστικό 
απότομες κλίσεις φυσικών πρανών. Το νότιο τμήμα του νησιού έχει λοφώδες ανάγλυφο με 
υψηλότερη κορυφή αυτή του Άξαχα 319 m. Επικρατούν σχιστόλιθοι που λόγω της ευκολίας με 
την οποία αποσαθρώνονται δημιουργούν μεγαλύτερες υδρολογικές λεκάνες με εμβαδόν 3 έως 
4km2. Σημαντικότερες πεδιάδες είναι της Βάρης, του Φοίνικα, του Γαλησσά και του Μάννα.  
Το υδρογραφικό δίκτυο χαρακτηρίζεται πυκνό, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του νησιού. 
 

Το υδατικό απόθεμα συνδέεται με την υπόγεια υδροφορία και η ζήτηση καλύπτεται από 
γεωτρήσεις και αφαλάτωση.  

Η επιφανειακή απορροή περιορίζεται μόνο στις περιόδους σημαντικών βροχοπτώσεων, 
που τα έτη 2003 και 2004, για τα ρέματα Γαλησσά – Πάγου, Κινίου και Μάννα ήταν της τάξης 
του 1m3/h τους μήνες Μάρτιο ή και Απρίλιο. Στο δήμο Ερμούπολης η υδροδότηση καλύπτεται 
100% από τη μονάδα αφαλάτωσης.  

Η πρώτη μονάδα αφαλάτωσης λειτούργησε το 1970 με τη μέθοδο της κλασματικής 
απόσταξης. Το διάστημα 1984-1987 η υδροδότηση καλυπτόταν και από γεωτρήσεις στην 
περιοχή. Στην περίοδο 1988-89, έγινε η δεύτερη μονάδα αφαλάτωσης, η οποία ξεκίνησε με δύο 
μονάδες και σήμερα λειτουργούν οκτώ μονάδες, με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης. Με 
τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης καλύπτεται η ζήτηση, της οποίας η αιχμή υπολογίζεται 
στα 3.000 m3/d. Τη χειμερινή περίοδο παρατηρείται ζήτηση 250 m3 και το καλοκαίρι 350 m3 
ημερησίως. Η μονάδα αφαλάτωσης εξυπηρετεί και το Δ.Δ. Μάννα και την Αζόλιμνο.  Για τα δύο 
αυτά δημοτικά διαμερίσματα υπάρχει και μια κάλυψη της τάξης των 10% από γεωτρήσεις και 
πηγές.  

Για την ύδρευση πραγματοποιείται αγορά πόσιμου νερού σε ιδιωτικό επίπεδο, ενώ σε 
αγροτικές κυρίως περιοχές του νησιού, υπάρχουν στέρνες για περισυλλογή βρόχινου νερού 
προς κάλυψη κάποιων αναγκών. 
Πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες επιδότησης για 
κατασκευή στέρνων σε κάθε οικία, που όμως δεν είχε αποτέλεσμα καθώς οι χώροι προορίζονταν 
για άλλες χρήσεις από τους ιδιοκτήτες. 
 

 
Γεωτρήσεις : 
• Θέση Πορτάρα, εκτιμώμενη παροχή 4 m3/ώρα. 

• Τρεις γεωτρήσεις στη θέση Παπούρι με συνολική εκτιμώμενη παροχή 4 m3/ώρα. 

• Δύο γεωτρήσεις στην άκρη του οικισμού Επισκοπείου με εκτιμώμενες παροχές 2 m3/ώρα και 
1 m3/ώρα αντίστοιχα. 
• Στη θέση Κάμπος υπάρχει γεώτρηση μικρής παροχής. 
• Δύο γεωτρήσεις στη θέση Μάλλια, εκτιμώμενης παροχής 2 m3/ώρα και 4 
m3/ώρα. 
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• Γεώτρηση στη θέση Χάλαρη της Άνω Σύρου. Η γεώτρηση αυτή δίνει νερό 
κακής ποιότητας και συνήθως δεν χρησιμοποιείται, εκτιμώμενη παροχή 1 m3/ώρα. 
• Δύο γεωτρήσεις στη θέση Κίνι με εκτιμώμενη παροχή 2 m3/ώρα. 
 
Πηγές: 
• Πηγή στην περιοχή του οικισμού Επισκοπείου. 
• Πηγή στη θέση Πύργος, συνήθως δεν χρησιμοποιείται τον χειμώνα. 
• Πηγή του Αγίου Αθανασίου, πολύ κοντά στον οικισμό της Άνω Σύρου. 
 
Αφαλάτωση: 
Υπάρχουν δύο μονάδες αφαλάτωσης με δυναμικότητα παραγωγής 100 m3/ημέρα η μία και 250 
m3/ημέρα η άλλη. 
 
Δεξαμενές: 
1. Στην περιοχή του κοινοτικού διαμερίσματος Άνω Σύρου υπάρχουν οκτώ δεξαμενές . 
2.  Δημοτικό Διαμέρισμα Γαλησσά : 
     λειτουργεί μία (1) γεώτρηση από τις τέσσερις (4) που είχαν ανοιχθεί παλαιότερα και  
     εξαντλήθηκαν. Στην περιοχή υπάρχουν τέσσερις (4) δεξαμενές με χωρητικότητα 40, 50, 350    
      και 1.400 m3, δηλαδή συνολικής χωρητικότητας 1.840 m3. 
3. Δημοτικό Διαμέρισμα Πάγου 
      Η υδροληψία του διαμερίσματος γίνεται από τρεις (3) γεωτρήσεις. Στην περιοχή υπάρχουν   
      δύο (2) δεξαμενές με χωρητικότητα 300 και 100 m3, δηλαδή σύνολο 400 m3. 
4. Δημοτικό Διαμέρισμα Χρούσων 
    Η υδροληψία του διαμερίσματος γίνεται από μία γεώτρηση με εκτιμώμενη παροχή 40    
    m3/ημέρα. Στην περιοχή υπάρχουν δύο (2) δεξαμενές με χωρητικότητα 280 και 400 m3,  
     δηλαδή σύνολο 680 m3. 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμος για να προστατέψει την ποιότητα του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα, κατασκεύασε γεωτρήσεις στα όρια που προέβλεπε ο νόμος (γεώτρηση 
ανά 250 m) ώστε εξαντλώντας τις δυνατότητες κατασκευής γεωτρήσεων να μην μπορεί να γίνει 
υπεράντληση και πτώχευση του υδροφόρου ορίζοντα. 

 
Οι υδατικοί πόροι της νήσου Σύρου γενικότερα είναι περιορισμένοι και μεγάλο ποσοστό 

του νερού ύδρευσης προέρχεται από μονάδες αφαλάτωσης. Οι πηγές με αξιόλογη παροχή είναι 
ελάχιστες. Οι υδρογεωτρήσεις έχουν μεγάλο βάθος, μικρές έως μέτριες παροχές και συχνά 
καταλήγουν μη εκμεταλλεύσιμες. Μεταφορές νερού με υδροφόρα πλοία γίνονται κυρίως κατά 
τη θερινή περίοδο (Δήμος Ποσειδωνίας). 
 
 

Εξοικονόμηση νερού 
Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί για την εξοικονόμηση νερού είναι η προσπάθεια συλλογής 
βρόχινου νερού με στέρνες στις αγροτικές κυρίως περιοχές. Σημαντικό στοιχείο εξοικονόμησης 
είναι οι μονάδες αφαλάτωσης που λειτουργούν στο νησί. 

 
Διαχείριση λυμάτων- Βιολογικός καθαρισμός 
Το 2000 ξεκίνησε η λειτουργία του βιολογικού Καθαρισμού της Ερμούπολης και έκτοτε 
λειτουργεί ανελλιπώς χωρίς σοβαρά προβλήματα.  
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Διαχείριση Στερεών αποβλήτων 
 

Ονομασία  ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ 

Εξυπηρετούμενη περιοχή Δήμος Σύρου – Ερμούπολης 

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 21.300 κάτοικοι 

Ετήσια δυναμικότητα 11.000 τόνοι στερεών αποβλήτων 

Είδος αποβλήτων Οικιακά απόβλητα 

Χωρητικότητα Α΄ Φάση 230.000 m³ 

Χωρητικότητα B΄ Φάση 280.000 m³ 

Συνολική Χωρητικότητα 510.000 m³ 

Συνολική διάρκεια ζωής της 
μονάδας 

20 χρόνια 

Έκταση γηπέδου 114 στρέμματα 

Έκταση ενεργού χώρου 40 στρέμματα 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  

Πυκνότητα απορριμμάτων 0,7 tn/ m³ 

Όγκος υλικού επικάλυψης 0.15% 

Μέγιστη κλίση πρανών 1/2 
Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 2012-2014. 

 

 

Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας 

Πρωτογενής ενέργεια 
Η κάλυψη της ζήτησης σε ενέργεια του νησιού γίνεται με την λειτουργία ενός αυτόνομου 
σταθμού παραγωγής της ΔΕΗ και την λειτουργία τεσσάρων ανεμογεννητριών. Ο σταθμός της 
ΔΕΗ διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ περίπου 26000-27000 kW, η οποία είναι η συνολική ισχύς που 
αποδίδουν οι μηχανές σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Η διαθέσιμη ισχύς, δηλαδή η ισχύς που 
μπορούν να αποδώσουν οι μηχανές είναι το 80% της συνολικής ενέργειας, πράγμα που δίνει 
ισχύ τη τάξης του 20.800-21.600 kW ημερησίως. Η Νήσος Σύρος καλύπτεται με δίκτυα 
μεταφοράς μέσης τάσης (150 ΚV). Η ισχύς εκάστοτε εκ των τεσσάρων ανεμογεννητριών είναι 
της τάξης των 640 kW, πράγμα που δίνει σύνολο 2.560 kW 
διαθέσιμης ισχύς. 
 
 

Μονάδες, τεχνολογία παραγωγής, δίκτυα 
Ο σταθμός της ΔΕΗ κατασκευάστηκε το 1960 σε παραθαλάσσια θέση στη νότια περιοχή του 
λιμένα Σύρου, σε απόσταση περίπου 1700μ. σε ευθεία γραμμή από το κέντρο του πολεοδομικού 
συγκροτήματος της Ερμούπολης και λειτουργεί με πετρέλαιο τύπου «μαζούτ». Περιοδικά 
γίνεται εκσυγχρονισμός του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του. Οι εγκατεστημένες 
μονάδες του σταθμού της ΔΕΗ πρέπει να καλύπτουν την ανάγκη σε ενέργεια του νησιού, 
λειτουργώντας σε συνεργασία με την αιολική ενέργεια που παρέχουν οι ανεμογεννήτριες. 
Καθώς δεν υπάρχει ακόμα η τεχνολογία της αποθήκευσης της αιολικής ενέργειας, η διαχείριση 
της όταν ενώνεται με το δίκτυο έγκειται στη σωστή διαχείριση και εξισορρόπηση της άεργου 
ενέργειας. 
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Κατανάλωση 
Η μέγιστη κατανάλωση της Σύρου φτάνει την τιμή των 21-22 MW σε ημερήσια βάση. 
Παρουσιάζεται την περίοδο του καλοκαιριού και του χειμώνα, αλλά η αιχμή της ζήτησης (με 
μικρή διαφορά από την καλοκαιρινή περίοδο) παρουσιάζεται το μήνα Ιανουάριο. «Χαλαροί» 
μήνες, με την έννοια της ζήτησης, θεωρούνται οι μήνες Οκτωβρίου μέχρι Νοέμβριο και οι μήνες 
Μαΐου μέχρι Ιούνιο. Η δεύτερη περίοδος εξαρτάται από την ημερομηνία που γιορτάζεται ετήσια 
το Πάσχα. Κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο η ζήτηση αιχμής περιορίζεται στα 13-14 MW τις 
ώρες αιχμής, ενώ τις νυκτερινές ώρες πέφτει στα 5-6 MW. 
Για την ναυπηγοκατασκευαστική εταιρεία Νεωρίου που καταναλώνει 1,5-2 MW ημερησίως (το 
οποίο αντιστοιχεί στο 10% - 20% της ζήτησης) υπάρχει απευθείας σύνδεση με τον σταθμό της 
ΔΕΗ με εφεδρική τροφοδοσία από ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και έτσι λειτουργεί ανεξάρτητα από 
τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Μαζί με το εργοστάσιο αφαλάτωσης Δήμου Ερμούπολης (1 MW) 
είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί. 
 

Διαχείριση της ζήτησης, εξοικονόμηση 
Η Σύρος είναι ένα νησί με έντονη αστική φυσιογνωμία. Αυτό σημαίνει ότι η απαίτηση σε 
ενέργεια δεν περιορίζεται μόνο στην καλοκαιρινή περίοδο, σε μια δηλαδή τουριστική περίοδο 
αιχμής, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται και με την εμφάνιση του μεγίστου της ζήτησης το μήνα 
Ιανουάριο. Οι κατοικίες, χρησιμοποιούν ηλιακούς θερμοσίφωνες, που βοηθάει στην 
εξοικονόμηση ενέργειας, κυρίως σε τουριστικές μονάδες, χωρίς όμως να υπάρχουν διαθέσιμα 
ποσοτικά μεγέθη. Ακόμα, οι κατοικίες, κατά κύριο λόγο, δεν διαθέτουν κεντρικά συστήματα 
θέρμανσης (καυστήρες – λέβητες) με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν κλιματιστικά και για 
θέρμανση την χειμερινή περίοδο. Ο σταθμός παραγωγής (22 ΜW) ανταποκρίνεται οριακά στις 
παραπάνω αιχμές και δεν διαθέτει εφεδρική ισχύ για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης βλάβης 
κάποιας από τις μονάδες, ή για την απρόσκοπτη συντήρηση του εξοπλισμού. Η περίπτωση 
βλάβης αντιμετωπίζεται με εκ περιτροπής διακοπές της παροχής. 
 

Λειτουργία ΑΠΕ 
Στη νήσο Σύρο είναι εγκατεστημένες συνολικά έξι ανεμογεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας συνδεδεμένες με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η μία εξ αυτών ισχύος 30 KW βρίσκεται κοντά 
στο εργοστάσιο αφαλάτωσης Δήμου Ερμούπολης και την διαχειρίζεται ο Δήμος Ερμούπολης. 
Μια ανεμογεννήτρια ισχύος 200 KW την διαχειρίζεται ο Δήμος Άνω Σύρου και οι άλλες 4 ισχύος 
640KW είναι εγκατεστημένες στο όρος Σύριγγας από την Αιολική Σύρου Α.Ε. 
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Α.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Ο πρωτογενής τομέας είναι αρκετά αναπτυγμένος στη Σύρο και επεκτείνεται κυρίως στην 
εύφορη και αμμώδη περιοχή του νοτίου τμήματος αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό στο βόρειο 
τμήμα του νησιού (περιοχές Μάννα, Πάγου, Γαλησσά, στην Απάνω Μεριά της Άνω Σύρου κ.α.). 
Οι βασικές γεωργικές καλλιέργειες της περιοχής είναι τα κτηνοτροφικά φυτά, τα άνυδρα 
κηπευτικά που θεωρούνται πολύ υψηλής ποιότητας, τα αμπέλια, τα οπωροκηπευτικά και οι 
θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Αντίστοιχα, η κτηνοτροφία εξειδικεύεται κυρίως στην 
αιγοπροβατοτροφία και στα βοοειδή. Παράγονται γαλακτοκομικά προϊόντα, θυμαρίσιο μέλι και 
κρασί. Τέλος, πολύ γνωστά προϊόντα είναι η κάπαρη και τα ξηραμένα βότανα. 

 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η γεωργική γη που δύναται να καλλιεργηθεί είναι 37.700 στρ. σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα. Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι είναι 39.400 στρ. Ο. Η έκταση των 
13.600 στρ. 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.  
 
 

Χρήσεις 

Σύρος Νομός Κυκλάδων 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Γεωργική γη 37.700 36,81 836.100 32,16 

Βοσκότοποι 39.400 38,48 789.500 30,37 

Δάση 13.600 11,42 690.400 26,56 

Λοιπές 
εκτάσεις 11.700 13,29 283.400 10,91 

Σύνολο 102.400 100 2.599.400 100 

Πηγή: Πιν. Χρήσεις γης (Στατιστική) 1999-2000. 

Γενικά, η Σύρος αν και στο μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από πετρώδες έδαφος, έχει 
τόπους όπου αναπτύσσεται γεωργική δραστηριότητα. Λόγω της ιδιαιτερότητας του κλίματος 
και του υπεδάφους υπάρχουν πολλά θερμοκήπια και μάλιστα στην τοπική κοινωνία διατίθενται 
τοπικά προϊόντα που γίνεται προσπάθεια να πιστοποιηθούν ως βιολογικά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,  185 παραγωγοί έκαναν δήλωση ενιαίας ενίσχυσης 
για το έτος 2012, εκ των οποίων οι 18 με ένδειξη δήλωσης στο πρόγραμμα της εξισωτικής 
αποζημίωσης.  
 
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται το είδος καλλιέργειας η έκταση καθώς και ο αριθμός 
παραγωγών, σύμφωνα με τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης των παραγωγών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2012,  

Αμπελουργικό και Ελαιοκομικό Μητρώο 2012 -ΥΠΑΑΤ). 
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ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ 2012 
 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓ

ΩΝ 

ΕΚΤΑΣΗ  
(σε τρέμματα) 

Ζωοτροφές 61 1.422,6 

Χωρίς καλλιέργεια (αγρανάπαυση) 57 367,7 

Αρωματικά φυτά 
2 30,5 

Βοσκότοποι 67 3.772,40 

Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση  που 
προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα 

4 26,2 

Λοιπά Εσπεριδοειδή 38 21,1 

Πατάτα 68 113 

Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες  4 13,3 

Κηπευτικά 247 126,6 

Κηπευτικά επίσπορη 66 46 

Κηπευτικά υπό κάλυψη 314 366,6 

Λοιπά σιτηρά 16 29,39 

Αγκινάρες 11 5,8 

Αγγούρι 47 49,9 

Ντομάτες 118 165,3 

Πεπόνι 35 27,1 

Μαρούλι 27 14,1 

Μαρούλι-σαλάτα 12 6,9 

Ρόκα 4 8 

Λάχανο 28 14,8 

Καρπούζι 25 19,4 

Μελιτζάνες 25 15,9 

Κολοκύθι 99 112,4 

Μπάμια  6 3,8 

Φασολάκια 26 15 

Κουκιά 12 9,2 

Τεύτλα-Παντζάρια 15 4,5 

Κουνουπίδι 15 6,9 

Κρεμμύδι 12 11,6 

Μπρόκολο 12 5,4 

Πιπεριά 18 10 

Κριθάρι 17 277,6 

Λεμονιές 11 5,2 

Πορτοκαλιές 9 3,8 

Μανταρινιές 12 5,4 

Ελιές 517 2.356,4 

Αμπέλια 352 832,8 
 Πηγή: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Αμπελουργικό και Ελαιοκομικό Μητρώο 2012 (ΥΠΑΑΤ) 
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Ενώ σε ότι αφορά στην παραγωγή της φυτικής παραγωγής ανά είδος καλλιέργειας 
(στρέμματα/κιλά), στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα εξής στοιχεία: 
 

Καλλιέργεια Έκταση σε 
στρέμματα 

Παραγωγή 
σε κιλά 

Αγγούρια υπαίθρου 3 1.000 

Αγγούρια υπό κάλυψη 61 186.300 

Αγκινάρες 67 67.000 

Αμυγδαλιές  32 51.900 

Αχλαδιές 4 3.890 

Βερικοκιές - 750 

Βίκος για σανό 23 8.500 

Βρώμη για σανό 110 23.000 

Δαμασκηνιές - 700 

Καρπούζια 42 42.700 

Καρυδιές 10 1.000 

Κολοκυθάκια 291 1.255.400 

Κουνουπίδια 53 58.800 

Κρεμμύδια ξερά 50 46.800 

Κριθάρι 2.246 53.500 

Λάχανα 87 103.700 

Λεμονιές 50 89.800 

Μανταρινιές 52 58.650 

Μαρούλια 103 95.600 

Μελιτζάνες υπαίθρου 36 69.000 

Μελιτζάνες υπό κάλυψη 5 12.000 

Μηδική  1 300 

Μπάμιες ποτιστικές 14 9.800 

Πατάτες άνοιξης 405 795.000 

Πατάτες φθινοπώρου και 
χειμώνα 

204 266.500 

Πεπόνια 93 90.500 

Πορτοκαλιές 27 52.260 

Ρεβίθια 6 250 

Ροδακινιές - 230 

Σιτάρι σκληρό 5 3.500 

Σκόρδα 13 7.750 

Σπανάκι 13 8.700 

Συκιές για νωπά σύκα 10 46.250 

Συκιές για ξερά σύκα 8 24.850 

Τομάτες υπαίθρου 149 615.100 

Τομάτες θερμοκηπίου 249 963.000 

Φασολάκια 39 38.500 

Ελιές βρώσιμες 38 49.200 

Ελιές ελαιοποιήσιμες 622 400.000 
 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ 2008 
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Αμπελοκαλλιέργεια 

Σύμφωνα με στοιχεία του Αμπελουργικού Μητρώου στην Σύρο υπάρχουν 352 
αμπελοκαλλιεργητές που καλλιεργούν 499 τεμάχια συνολικής έκτασης 832,80 στρ.  

Οι κυριότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι η Μανδηλαριά, το Ασύρτικο, το Αθήρι, το 
Σαββατιανό, η Μονεμβασιά, το Αηδάνι, η Βάφτρα και η τοπική ποικιλία Βάτη. 

Υπάρχει ένα οινοποιείο στην περιοχή Λαγκάδα Ταλάντων, με δυνατότητα εμφιάλωσης 4.000 
ετικετών, με οίνο λευκό ξηρό και αποτελεί προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης 
Κυκλάδων. 

 

Ελαιοκαλλιέργεια  

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελαιοκομικού Μητρώου στην Σύρο υπάρχουν 517 ελαιοκαλλιεργητές 
που καλλιεργούν 856 τεμάχια συνολικής έκτασης 2.356,40 στρ. Ο παραγόμενος ελαιόκαρπος 
χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για παραγωγή ελαιολάδου και λιγότερο για παραγωγή 
επιτραπέζιας ελιάς.  

Στη Σύρο υπάρχει ένα ελαιοτριβείο φυγοκεντρικό τριφασικό, δυναμικότητας 2.000 κιλών/ώρα 
με παραγωγή 10.603 κιλών το έτος 2012/2013. 

Η παραγωγή του ελαιολάδου για τα έτη από 2008 έως το 2011, ήταν: 

Παραγωγή Ελαιόλαδου για τα έτη 2008-09, 2009-10 και 2010-11  

Νησί 2008-09 2009-10 2010-11 

Σύρος 14.593 11.667 36.506 

Σύνολο 

Περιφέρειας 
2.822.264 3.108.141 2.433.121 

Πηγή: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων, Αύγουστος 2013 

 

Θερμοκήπια - Οπωροκηπευτικά 

Στο νησί της Σύρου οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες και 
επεκτείνονται στην εύφορη και αμμώδη περιοχή του νότιου τμήματος του νησιού καλύπτοντας 
μια έκταση 775 στρεμμάτων (ενεργά και ανενεργά) και με μια μέση ετήσια παραγωγή που 
αγγίζει τα 1.119 τόνους κυρίως οπωροκηπευτικών (όπως ντομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα, 
κολοκυθάκι, πιπεριές). Η παραγωγή απορροφάται κυρίως από την τοπική αγορά και κάποιες 
ποσότητες αποστέλλονται στις λαϊκές αγορές του Νομού Αττικής. Όμως, θα πρέπει να τονιστεί 
ότι η έκταση των ενεργών θερμοκηπίων που καλλιεργούνται κάθε χρόνο κυμαίνονται περίπου 
στα 300-350 στρέμματα, και αυτό γιατί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα του νερού που είναι 
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συνήθως κακής ποιότητας και που δεν επαρκεί για τις ανάγκες ενός θερμοκηπίου. Οι παραγωγοί 
βέβαια προσπαθούν να καλυτερεύσουν την ποιότητα του αναμιγνύοντας το βρόχινο νερό που 
συλλέγουν με το υφάλμυρο από τις γεωτρήσεις ή τα πηγάδια με σκοπό ένα καλύτερης 
ποιότητας νερό προς χρήση. 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (σε στρέμματα) 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Υπαίθρια Θερμοκηπίου     
1.342 775 6.676 970 13.136 5.141 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ 2008 

Παραγωγή κηπευτικών προϊόντων σε κιλά - 2002 

Υ
π

α
ίθ

ρ
ια

 

Καλλιέργεια Σύρος Κυκλάδες 

Τομάτες 656.000 5.345.000 

Αγγούρια  1.500 282.700 

Μελιτζάνες 59.000 473.600 

Κολοκύθια 596.000 1.175.500 

Κρεμμύδια 59.000 2.014.400 

Λάχανα 111.000 592.000 

Μαρούλια 106.000 347.020 

Μπάμιες 15.000 61.100 

Φασολάκια 66.500 535.900 

Πεπόνια 131.000 1.927.150 

Καρπούζια 18.000 2.574.750 

Σκόρδα 11.000 88.450 

Πατάτες 1.497.000 27.179.700 

Αγκινάρες 93.500 591.400 

Αντίδια 11.000 72.000 

Αρακάς 1.000 36.600 

Κουνουπίδια 83.000 419.500 

Σπανάκι 15.500 53.800 

Θ
ερ

μ
ο

κη
π

ίο
υ

 

Τομάτες 935.000 1.728.500 

Αγγούρια 76.000 215.500 

Μελιτζάνες 31.000 49.400 

Πηγή: Μελέτη για την παραγωγή προϊόντων ειδικών προδιαγραφών στο Νότιο Αιγαίο για την κάλυψη της ζήτησης κατά την Τουριστική περίοδο, 
για μια ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη (Φάση Α’- Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης- Μάιος 2006) 

Επίσης, σε ότι αφορά τα θερμοκήπια, παλιότερα έγιναν προσπάθειες καλλιέργειας 
οπωροκηπευτικών με την μέθοδο της υδροπονίας, (εξοικονόμηση νερού , χρήση τεχνολογίας ) 
και η οποία μάλιστα χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δυστυχώς οι 
παραγωγοί αντιμετώπισαν ένα τεράστιο πρόβλημα που ήταν η απουσία τεχνικής υποστήριξης 
από τις εταιρίες που τους είχαν προμηθεύσει τα συστήματα αυτά, οπότε και σταδιακά 
εγκαταλείφτηκε η μέθοδος αυτή.   
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Γεωργικά Μηχανήματα 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός διαξονικών γεωργικών 
ελκυστήρων, ενώ μονοαξονικοί είναι σαφώς λιγότεροι. Τα παρακάτω μηχανήματα αφορούν σε 
εκδόσεις αδειών κυκλοφορίας από το 1988 και μετά. 

Τύπος γεωργικού μηχανήματος Αριθμός  

Διαξονικοί Γεωργικοί ελκυστήρες 58 

Μονοαξονικοί Γεωργικοί ελκυστήρες  8 

Βοηθητικά τετράχρονα αγροτικά 
μηχανήματα 

5 

Πηγή: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων, Αύγουστος 2013 

 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η διάρθρωση του ζωικού πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.    

Είδος Αριθμός Ζώων 

Πρόβατα 2.776 

Αίγες 1.493 

Θηλυκά πρόβατα άνω του έτους 1913 

Θηλυκά πρόβατα κάτω του έτους που έχουν γεννήσει 34 

Λοιπά πρόβατα κάτω του έτους 684 

Κριάρια 145 

Θηλυκές αίγες άνω του έτους 1.181 

Θηλυκές αίγες κάτω του έτους που έχουν γεννήσει 2 

Θηλυκές αίγες κάτω του έτους  214 

Τράγοι 96 

Βοειδή 664 

Κουνέλια 13 

Χοίροι 100 

Ίπποι 4 

Ορνιθοειδή 40 

Μελίσσια 1.093 

Πηγή: Αγροτικό Κτηνιατρείο Σύρου - Ιούνιος 2013 
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Ο Ζωικός πληθυσμός της Σύρου σε σχέση με τον αριθμό των παραγωγών για το 2010  φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα με τα αιγοπρόβατα να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο αριθμό. 
 

Ζωικός Πληθυσμός Σύρου 

Νησί Βοοειδή Αιγοπρόβατα Χοιρινά  
 Αριθμός 

Παραγωγών 
Αριθμός  
Βοοειδών  

Σφαγές Αριθμός 
Παραγωγών 

Αριθμός 
Αιγοπροβάτων  

Σφαγές Αριθμός 
Παραγωγών 

Αριθμός 
Χοιρινών  

Σύρος  85 664 222 156 3.867 500 20 100 

Κυκλάδες 2.138 14.973 3.735 4.704 267.280 49.303 223 2.000 

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
2011 . 

 
 
Ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων βοοειδών στο νησί ανέρχεται στις 47 ενεργές και ο 
συνολικός αριθμός βοοειδών είναι 586 ζώα . Οι εκμεταλλεύσεις αυτές είναι κυρίως μικτής 
κατεύθυνσης. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται παρακάτω. 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ  92 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

56 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 33 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΕΛΑΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 58 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΤΩΝ (Κατ. Ενσταβλισμού) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 33 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΖΩΪΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 586 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 393 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ >= 12 ΜΗΝΩΝ 296 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ < 12 ΜΗΝΩΝ 97 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ >= 24 ΜΗΝΩΝ 224 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 193 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ >= 12 ΜΗΝΩΝ  88 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ < 12 ΜΗΝΩΝ  105 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ >= 24 ΜΗΝΩΝ 18 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 166 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 120 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 298 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 113 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 278 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΑΝ 11 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ 11 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 

0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΝΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 11 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΥΠΟΡΕΩΤΙΚΗ ΣΦΑΓΗ 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΦΑΓΗ 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑΝΑΤΩΘΗΚΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 9 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ  0 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ 0 

Πηγή: Αγροτικό Κτηνιατρείο Σύρου - Ιούνιος 2013 

 

Αιγοπροβατοτροφία 

Όσον αφορά την αιγοπροβατοτροφία, το σύνολο των εκμεταλλεύσεων ανέρχεται στις 158 από 
τις οποίες οι 88 είναι εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, οι β εκμεταλλεύσεις αιγών και οι 45 
εκμεταλλεύσεις προβάτων. Οι εκμεταλλεύσεις αυτές είναι κυρίως μικτής κατεύθυνσης. 
Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται παρακάτω: 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 158 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΙΓΩΝ 25 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 45 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 88 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΕΛΑΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 8 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 149 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

157 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

0 

Πηγή: Αγροτικό Κτηνιατρείο Σύρου - Ιούνιος 2013 

Σε ότι αφορά τον ζωικό πληθυσμό του νησιού, ο αριθμός του ζωικού πληθυσμού ανέρχεται σε 
4.269 ζώα εκ’ των οποίων 2.776 είναι πρόβατα και 1.493 είναι αίγες. Αναλυτικά στοιχεία 
παρατίθενται παρακάτω: 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 4.269 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 2.776 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΓΩΝ 1.493 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1.913 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΣΕΙ 

34 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 684 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΙΩΝ 145 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΑΙΓΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1.181 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΑΙΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΣΕΙ 

2 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΙΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 214 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΓΩΝ 96 

Πηγή: Αγροτικό Κτηνιατρείο Σύρου - Ιούνιος 2013 

Μεγάλο πρόβλημα για τις περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αποτελεί η δυσκολία 
για να τακτοποιήσουν την  άδειας λειτουργίας των  σταβλικών εγκαταστάσεων. Αυτό συμβαίνει 
διότι οι εκμεταλλεύσεις αυτές βρίσκονται στα όρια των οικισμών ή βρίσκονται εντός ΖΟΕ (Ζώνη 
Οικιστικού Ελέγχου). 

 

Μελισσοκομία 

Στο νησί δραστηριοποιούνται 28 μελισσοκόμοι με συνολικό αριθμό κυψελών 1.093 σύμφωνα 
με το μητρώο μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. 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 50 ΚΥΨΕΛΕΣ 21 436 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 51 ΕΩΣ 100 ΚΥΨΕΛΕΣ 5 397 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 101 ΕΩΣ 200 ΚΥΨΕΛΕΣ 2 260 

  
ΣΥΝΟΛΟ 28 1.093 

Πηγή: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων 

Η παραγωγή μελιού είναι μικρή, διότι δεν υπάρχει ανθοφορία όλη τη διάρκεια της χρονιάς αλλά 
παράγεται θυμαρίσιο μέλι εξαιρετικής ποιότητας. Στη Σύρο οι μελισσοκόμοι προτιμούν τη 
στατική μελισσοκομία λόγω του υψηλού κόστους των μεταφορών . Λειτουργεί ο  
Μελισσοκομικός Σύλλογος Σύρου ο οποίος όμως υπάγεται στον Αγροτικό Μελισσοκομικό 
Συνεταιρισμό της Κέας. Από το Κέντρο Μελισσοκομίας γίνονται συνεχείς  προσπάθειες 
ενημέρωσης των παραγωγών κατά την διάρκεια εκπαιδεύσεων, σε θέματα τυποποίησης , και 
σε ζητήματα ασφάλειας στηη διάθεση των προϊόντων. 
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Η παραγωγή κυμαίνεται από 11-16 κιλά μέλι την κυψέλη και διατίθεται στην τοπική αγορά από 
τους ίδιους τους μελισσοκόμους σε λιγάκι υψηλές τιμές (περίπου 16€ -18 € το κιλό) λόγω της 
εξαιρετικής ποιότητας.  

Υπάρχει όμως η ανάγκη για την δημιουργία ενός τυποποιητηρίου μελιού ώστε να μπορέσει 
να επεκταθεί και εκτός του νησιού. 

 

ΑΛΙΕΙΑ 

Η Σύρος έχει 76 σκάφη με αλιευτικά εργαλεία δίχτυα – παραγάδια εκ των οποίων τα 3 είναι 
αλιευτικά σκάφη με εργαλείο βιντζότρατας. Σκάφη μέσης αλιείας δεν υπάρχουν. Ο παρακάτω 
πίνακας δίνει με ακρίβεια το α/κ δυναμικό του νησιού: 

Στοιχεία αλιείας Σύρος 

Σύνολο αλιευτικών σκαφών 
76 

Σύνολο αλιέων ιδιοκτητών αλιευτικού σκάφους 83 

Σύνολο αλιεργατών ή περιστασιακά απασχολούμενων στην αλιεία 119 

Σύνολο επαγγελματιών αλιέων και αλιεργατών (εκτίμηση από τον 
αριθμό των ατομικών επαγγελματικών αδειών αλιείας εκδόσεις-
ανανεώσεις) 

202 

Σύνολο ερασιτεχνών αλιέων (εκτίμηση από τον αριθμό των αδειών 
ερασιτεχνικών σκαφών εκδόσεις-ανανεώσεις) 

845 

Σύνολο Χωρητικότητας σε GT 247 

Σύνολο ισχύος μηχανών σε KW 
1.655 

*Αλιευτική παραγωγή κατ' εκτίμηση της υπηρεσίας αλιείας Σύρου 
και σύμφωνα με δηλώσεις των αλιέων (κιλά ανά έτος-μέσος όρος 
των τριών τελευταίων ετών) 

101.677,13 

Αλιευτικά καταφύγια  

Υπάρχοντα 2 (Ερμούπολη-
Ποσειδωνία) 

Υπό κατασκευή - 

Πηγή: : Τμήμα Αλιείας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων, 2013 

*σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ -στοιχεία έτους 2010 - η αλιευτική παραγωγή στις Κυκλάδες (για όλα τα νησιά) ήταν 3.724,7 τόνους,  
ενώ το 2009 ήταν 6.146,10 τόνοι. 

Τα αλιεύματα διατίθενται κυρίως στην τοπική αγορά από τους παραγωγούς. Ο ανταγωνισμός 
στα κοντινά αλιευτικά πεδία σε συνδυασμό με την παράνομη αλιεία έχει οδηγήσει σε υπερ-
αλίευση και μείωση των ιχθυοαποθεμάτων. 

Η ερασιτεχνική αλιεία είναι πολύ ανεπτυγμένη στο νησί, υπάρχουν 845 ερασιτεχνικά σκάφη. 
Ιχθυοκαλλιέργειες και μεταποίηση αλιευμάτων στο νησί δεν υπάρχουν. 
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Για την εξυπηρέτηση των αλιέων υπάρχουν 2 αλιευτικά καταφύγια στην Ερμούπολη και την 
Ποσειδωνία αλλά πρακτικά και σε όλους σχεδόν τους παράλιους οικισμούς του νησιού 
υπάρχουν προβλήτες που ανάλογα με τον καιρό χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό των α/κ 
σκαφών. 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Ο αριθμός των βιοτεχνικών επιχειρήσεων στη Σύρο αποτελεί το 23,77% του συνολικού αριθμού 
των επιχειρήσεων του νησιού. Στη Σύρο είναι εγκατεστημένη η μία από τις δύο μεγάλες 
βιομηχανικές μονάδες του νομού, το Νεώριο, στο οποίο απασχολείται σημαντικός αριθμός 
κατοίκων του νησιού. Τα ναυπηγία της Σύρου ιδρύθηκαν το 1861 και είναι το παλαιότερο 
ναυπηγείο της Ελλάδας.  Το Νεώριο Σύρου δραστηριοποιείται σε τρείς τομείς της βιομηχανικής 
παραγωγής: α) Επισκευαστικός τομέας, β) Κατασκευαστικός τομέας και γ) Βιομηχανικός Τομέας.  

Συνολικά, το 13,32% του ενεργού πληθυσμού της Σύρου απασχολείται στη μεταποίηση 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ από την απογραφή του 2001.  

Σημαντικό μέρος της βιοτεχνίας στη Σύρο αποτελούν τα παραδοσιακά προϊόντα, τα οποία 
έχουν αποκτήσει μεγάλη φήμη τα τελευταία χρόνια.  

Αυτά είναι τα τυροκομικά προϊόντα (υπάρχουν δύο Τυροκομεία στο νησί δυναμικότητας 1 
tn/ημέρα και 0,5 tn/ημέρα) όπως:  

 Μυζήθρα (ξερή και νωπή),  

 Γραβιέρα, 

 Κοπανιστή,  

 Πετρωτό (όπως στην Άνδρο και στην Τήνο) και το μοναδικό 

 «Σαν Μιχάλη» ένα επιτραπέζιο, σκληρό και πικάντικο Π.Ο.Π. τυρί που θεωρείται ως ένα 
από τα καλύτερα τυριά περιορισμένης παραγωγής. Το όνομα του προέρχεται από τον 
λόφο που βρίσκεται πολύ κοντά στην καθολική επισκοπή του νησιού. Έχει κυλινδρικό 
σχήμα και σκληρή υφή, μέγιστη υγρασία 40% κατά βάρος και ελάχιστη 
λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 36%. Τρώγεται αυτούσιο με ψωμί ή φρούτα, ενώ 
χρησιμοποιείται και σε πολλές συνταγές μαγειρικής. Ιδανικός σύντροφος για 
υψηλόβαθμα κόκκινα κρασιά.  

 Παστεριωμένο γάλα και γιαούρτι. 

  Ξεχωριστά είναι τα λουκάνικα Σύρου. 
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Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων της νήσου Σύρου (σε κιλά) 

Βούτυρο 5.115 

Γάλα αγελαδινό 50.029 

Γιαούρτι αγελαδινό 259 

Διάφορα 1.768 

Μυζήθρα 685 

Σαν Μιχάλη ΠΟΠ 100.907 

Σαν Τζώρτζη 866 

Βιοσύρα 2.389 

Σκληρό Αγελαδινό 4.971 

Πηγή: Συνοπτική παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Τεύχος Χ (Αναθεωρημένο), Ιούνιος 
2012 

Η παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων του νησιού αναμένεται να μειωθεί αισθητά λόγω 
του γεγονότος ότι η  Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Σύρου «ΒΙΟΣΥΡ» έκλεισε το 2013 μετά 
από σαράντα οκτώ χρόνια λειτουργίας λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, και τα δύο 
τυροκομεία που υπάρχουν πλέον στο νησί είναι μικρής και πολύ μικρής δυναμικότητας.  

Επίσης πρέπει να αναφερθεί και η μεγάλη σημασία που έχει για το νησί η παραγωγή των 
διάσημων πια συριανών λουκουμιών που αποτελούν πλέον και εξαγόμενο προϊόν, και το άλλο 
συριανό προϊόν των λουκουμοποιών, την χαλβαδόπιτα. 

Στη Σύρο υπάρχει ένα Ελαιοτριβείο, ένα Σφαγείο δημοτικό, ένα Οινοποιείο, ένα 
Τυποποιητήριο Οπωροκηπευτικών, πολλά κρεοπωλεία και αρτοποιεία. Μάλιστα έξι 
κρεοπωλεία έχουν αποκτήσει άδεια παρασκευαστηρίου κρέατος. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τους συνεταιρισμούς που έχουν δημιουργηθεί στη Σύρο 
όπως είναι ο Βιοτεχνικός και Χειρονακτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Άνω Σύρου και ο 
Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών «Το Καστρί», ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως 
στην Άνω Σύρο και εξειδικεύεται στην μεταποίηση και εμπορία τοπικών αγροτικών προϊόντων. 
Παράλληλα, στην περιοχή δραστηριοποιείται ο Σύνδεσμος Παραγωγής Αγροτικών 
Προϊόντων  “Ο ΑΓΡΟΣ”, ο οποίος εφαρμόζει ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης 
καλλιεργειών σε συνδυασμό και με βιολογικές καλλιέργειες κυρίως σε ντομάτα, κολοκύθι και 
πιπεριά χωρίς όμως να έχει πιστοποιηθεί λόγω του ότι έχουν μείνει λίγα μέλη-παραγωγοί 
(περίπου 10) και οι οποίοι δεν αντέχουν οικονομικά το κόστος της πιστοποίησης,  

 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Η Σύρος είναι το μεγαλύτερο σε πληθυσμό νησί των Κυκλάδων και αποτελεί το γεωγραφικό, 
διοικητικό και εμπορικό κέντρο του Νομού. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντικού 
ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται σε πολλές διαφορετικές πηγές.  
Ειδικότερα, καθοριστικά συμβάλλουν ο τουρισμός, η λειτουργία των Ναυπηγείων του Νεωρίου, 
η αγροτική παραγωγή (κυρίως χάρη στην ύπαρξη των θερμοκηπίων), η παρουσία πολλών 
δημόσιων υπηρεσιών (Η Σύρος είναι έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και του 
Εφετείου Αιγαίου) και η λειτουργία του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
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Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης η Σύρος είναι η έδρα και του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Σύρου, το οποίο έχει στην κατά τόπον αρμοδιότητα του όλο το Νομό Κυκλάδων 
καθώς και το γειτονικό Νομό Σάμου (Σάμος, Ικαρία και Φούρνοι Ικαρίας). 
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ανά κλάδο με 
πρώτο τον κλάδο των υπηρεσιών με ποσοστό 36,7% και κατά δεύτερο τον κλάδο του εμπορίου 
με 29,4%. Η μεταποίηση έρχεται τρίτη με 22,3% και ο Τουρισμός τελευταίος με 11,6%. 
 
 

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ανά κλάδο και εδρεύουν στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης 

Κλάδος Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Αριθμός Επιχειρήσεων Ποσοστό % 

Εμπόριο 557 29,4% 

Μεταποίηση 423 22,3% 

Τουρισμός 220 11,6% 

Υπηρεσίες 696 36,7% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.896 100% 

Πηγή: Επιμελητήριο Κυκλάδων 2011. 

Τουρισμός 
 
Η μεγάλη πλειοψηφία των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων αφορά σε ημεδαπούς τουρίστες 
, λόγω της μικρής απόστασης από την Αθήνα και από το γεγονός ότι η Σύρος  είναι διοικητικό 
κέντρο. . 
Ο αλλοδαποί τουρίστες προέρχονται από Αγγλία και Γερμανία, Ιταλία – Γαλλία. Μικρότερη 
προσέλευση γίνεται από τις Κάτω Χώρες (Ολλανδία) και την Σκανδιναβία. Επίσης, παρατηρείται 
ότι μια μικρή μερίδα τουριστών από τις χώρες Γερμανία, Αγγλία και από τις Σκανδιναβικές Χώρες 
προσέρχεται στη Σύρο και εκτός θερινής, τουριστικής , ειδικά τους μήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο. 
 Η μέση διάρκεια παραμονής είναι 2,5 ημέρες (ή 2,4 για τους ημεδαπούς και 3,1 για τους 
αλλοδαπούς). Η μικρότερη μέση διάρκεια παραμονής για τους ημεδαπούς είναι αναμενόμενη 
καθώς η Σύρος ως Διοικητικό κέντρο έχει και επαγγελματικό τουρισμό ετήσιας διάρκειας. Γι’ 
αυτό το λόγο υπάρχει σημαντική  τουριστική κίνηση ημεδαπών και τους χειμερινούς μήνες. 
Η Σύρος συγκεντρώνει μόλις το 6-7% της τουριστικής δραστηριότητας των Κυκλάδων σε ότι 
αφορά τις διανυκτερεύσεις και τις αφίξεις. 
 
 
Συγκεντρωτικά  στοιχεία για τις ξενοδοχειακές μονάδες. 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5***** 4**** 3*** 
 
2** 

 
1* 

Γενικό 
Άθροισμα 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 8 9* 24 3 47 

ΔΩΜΑΤΙΑ 28 377 280 533 35 1.253 

ΚΛΙΝΕΣ 56 707 530 1.014 57 2.364 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 2012 
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Εναλλακτικός τουρισμός 
 
Η Σύρος έχει τις υποδομές για διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Μία μορφή αυτού, η 
οποία μπορεί να αξιοποιηθεί είναι ο θρησκευτικός, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλο πλήθος 
εκκλησιών και μοναστηριών με μακρά παράδοση, σημαντική αρχιτεκτονική και με μοναδική 
εναλλαγή μεταξύ καθολικής και ορθόδοξης τεχνοτροπίας. 
Ακόμα, η μορφή του συνεδριακού τουρισμού θα μπορούσε να ήταν μια άλλη μορφή 
εναλλακτικού τουρισμού, καθώς στο νησί συνδυάζεται η μικρή απόσταση από την ηπειρωτική 
Ελλάδα με πρόσβαση από στεριά και θάλασσα, η κεντρική θέση στο Αιγαίο Πέλαγος, ύπαρξη 
διοικητικών υπηρεσιών και προσαρμόζεται ο χαρακτήρας του νησιού σε πολλές θεματικές 
ενότητες (ενέργεια, αρχιτεκτονική, βιομηχανία, κ.α.).  
 
 

Εστίαση 
Όσον αφορά στην εστίαση στο νησί δραστηριοποιούνται 192 επιχειρήσεις εστίασης [Εστιατόρια 
- ψησταριές, κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες, οβελιστήρια, πιτσαρίες, σνακ-μπαρ (ουζερί)] 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων (ιστοσελίδα, Ιούνιος 2013).  
 
 
Μεταφορές – Συγκοινωνία 
Η Σύρος έχει ένα από τα καλύτερα λιμάνια στην Ελλάδα το οποίο λόγω της γεωγραφικής του 
θέσης προστατεύεται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στις Κυκλάδες. Από εκεί 
αναχωρούν καθημερινά δρομολόγια προς το λιμάνι του Πειραιά, ενώ υπάρχουν πλοία που 
εκτελούν ενδοκυκλαδικά δρομολόγια και συνδέουν τη Σύρο με όλα τα νησιά των Κυκλάδων 
(ακόμα και τα πιο μικρά). Δρομολόγια γίνονται και προς τα Δωδεκάνησα αλλά και 
προς Ικαρία και Σάμο. 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ 

ΛΑΥΡΙΟ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ 

ΡΑΦΗΝΑ 

ΣΥΡΟΣ 39 4 0 

Πηγή: Λιμενικά Ταμεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

Επειδή το λιμάνι είναι προστατευμένο από τους καιρούς κατά την διάρκεια του καλοκαιριού 
συρρέει πλήθος ιστιοπλοϊκών γιότ,  θαλαμηγών μικρών κρουαζιερόπλοιων  και σκαφών 
αναψυχής, τα οποία πρυμοδετούν ή πλαγιοδετούν κατά μήκος της κεντρικής λιμενολεκάνης, 
μπροστά από τις καφετέριες. Ακόμη μπορούν να εφοδιαστούν με νερό και καύσιμα.  

Λαμβάνοντας υπόψη στατιστικά στοιχεία των τεσσάρων τελευταίων ετών τόσο των αφίξεων 
όσο και των αναχωρήσεων ανά μήνα, διαπιστώνουμε ότι η επιβατική κίνηση αυξάνεται κατά 
τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο όπου κορυφώνεται τον μήνα Αύγουστο κατά 363,65% σε 
αντίθεση με τον μήνα Ιανουάριο. Παρόλο αυτά έχουμε πτώση κατά 9,59% στις αφίξεις και 
16,59% στις αναχωρήσεις αν συγκρίνουμε τα έτη 2008 και 2011, το οποίο οφείλεται στην 
αύξηση των ναύλων των εισιτηρίων, στην μείωση συχνοτήτων των ακτοπλοϊκών γραμμών και 
στην γενικότερη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας τα τρία τελευταία χρόνια. 

 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82
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Εβδομαδιαίες Αφίξεις από Σύρο ανά νησί Κυκλάδων  
κατά φθίνουσα σειρά 

Α/Α ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑ ΝΗΣΙ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΡΟ 
ΑΝΑ ΝΗΣΙ 

Α/Α 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑ 

ΝΗΣΙ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΡΟ 

ΑΝΑ ΝΗΣΙ 

1 ΠΑΡΟΣ 5 12 ΣΕΡΙΦΟΣ 2 

2 ΝΑΞΟΣ 4 13 ΣΙΦΝΟΣ 2 

3 ΜΥΚΟΝΟΣ  3 14 ΑΝΑΦΗ  2 

4 ΚΙΜΩΛΟΣ  3 15 ΘΗΡΑ 2 

5 ΜΗΛΟΣ 3 16 ΘΗΡΑΣΙΑ 2 

6 ΤΗΝΟΣ  3 17 ΑΝΔΡΟΣ 2 

7 ΙΟΣ 3 18 ΑΜΟΡΓΟΣ  1 

8 ΣΙΚΙΝΟΣ 3 19 ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ  1 

9 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 3 20 ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 1 

10 ΚΥΘΝΟΣ 3 21 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 1 

11 ΚΕΑ 3 22 ΔΟΝΟΥΣΑ  1 

Πηγή: Λιμενικά Ταμεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

 

Κατάπλους και Απόπλους επιβατών στο Λιμάνι της Ερμούπολης Νήσου Σύρου 

Έτος 2008 2009 2010 2011 

 ΚΑΤ ΑΠ ΚΑΤ ΑΠ ΚΑΤ ΑΠ ΚΑΤ ΑΠ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 14.158 14.126 16.470 16.470 14.908 15.695 15.128 13.671 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13.170 16.317 17.407 15.155 15.760 15.201 12.612 12.412 

ΜΑΡΤΙΟΣ 24.224 23.501 21.525 24.098 17.075 20.239 18.057 14.605 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 31.898 26.208 33.336 31.946 26.523 32.063 27.491 27.713 

ΜΑΙΟΣ 26.266 32.502 31.838 33.367 25.916 26.819 27.951 27.061 

ΙΟΥΝΙΟΣ 44.323 40.328 39.252 38.115 33.863 31.669 29.318 27.533 

ΙΟΥΛΙΟΣ 63.376 61.559 63.525 61.106 55.970 52.275 49.769 48.735 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 73.875 80.772 69.595 80.553 62.419 67.483 66.382 63.386 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 37.134 43.013 36.922 42.388 36.556 37.013 33.763 37.562 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 26.352 26.318 23.509 26.638 21.813 27.501 14.943 15.964 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 19.716 19.834 17.362 18.813 16.684 16.781 24.904 14.502 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 15.381 16.665 16.521 17.402 19.841 16.535 32.155 31.442 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 2012-2014 
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Όσο αφορά την τουριστική κίνηση από πλευράς κρουαζιερόπλοιων εδώ επίσης εμφανίζεται 
πτώση της επιβατικής κίνησης κατά 41,1 % από το 2008 στο 2011. Αυτό που κάνει ιδιαίτερη 
εντύπωση είναι ενώ η επιβατική κίνηση μειώνεται εμφανίζεται αύξηση της επισκεψιμότητας 
των κρουαζιερόπλοιων σε 56,5% από το 2008 στο 2011. 

Έτος Αρ. Κρουαζιερόπλοιων Αριθμός επιβατών 

2008 46 20.154 

2009 33 8.263 

2010 56 9.869 

2011 72 11.857 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 2012-2014 

Ο Κρατικός Αερολιμένας Σύρου «Δημήτριος Βικέλας» βρίσκεται 2 χιλιόμετρα από την 
Ερμούπολη και λειτουργεί από το 1991. Η μοναδική αεροπορική εταιρεία που πραγματοποιεί 
πτήσεις από Αθήνα για Σύρο είναι η Olympic Air, με συχνότητα πτήσεων μια (1) την ημέρα από 
και προς Σύρο εκτός Σαββάτου. Από τον Απρίλιο του 2012 η γραμμή χαρακτηρίστηκε άγονη. Με 
τον όρο άγονη γραμμή χαρακτηρίζεται η δρομολογιακή εκείνη γραμμή που δεν παρουσιάζει 
εμπορική ή επιβατική κίνηση με συνέπεια ούτε και επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Στον παρακάτω 
πίνακα γίνεται αντιληπτή η σημασία που παίζει η συχνότητα των πτήσεων στην επιβατική 
κίνηση. 

 

Κίνηση επιβατών στο αεροδρόμιο Σύρου (2009-2011) 

Έτος 2009 2010 2011 
Μεταβολή 
2009-2010 

Μεταβολή 
2010-2011 

Μεταβολή 
2009-2011 

Σύνολο 
Πτήσεων 

262 679 532 159% -22% 103% 

Σύνολο 
Επιβατών 
(Αφίξεις-
Αναχωρήσεις) 

5.835 13.975 9.905 139% -29% 70% 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 2012-2014 

Το γεγονός της μείωσης του αεροπορικού επιβατικού κοινού κατά το έτος 2011 στο 29% 
οφείλεται τόσο στην μείωση των δρομολογίων και στο υψηλό κόστος των εισιτήριων όσο και 
στον ρόλο που παίζει η ώρα που εκτελείται το δρομολόγιο και κατά πόσο αυτό εξυπηρετεί το 
επιβατικό κοινό. Το μη επιχειρηματικό ενδιαφέρον από πλευράς ιδιωτικών εταιρειών είναι 
αποτέλεσμα του περιορισμού των εσωτερικών γραμμών και του περιορισμού των τύπων των 
αεροσκαφών που μπορούν να προσεγγίσουν τον συγκεκριμένο αεροδιάδρομο λόγω του μικρού 
μήκους του διαδρόμου (1.080 μ., με μέγιστη προσέγγιση αεροσκαφών τύπου ATR 42 των 50 
θέσεων), οπότε και δεν δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης του αεροπορικού δικτύου και της 
σύνδεσης αυτού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 
 

 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

1. Η πληθυσμιακή αύξηση επιτρέπει την ενασχόληση των νέων με τον πρωτογενή τομέα. 

2. Η Σύρος ως πρωτεύουσα του Νομού Κυκλάδων και ως έδρα της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου . 

3. Η ύπαρξη θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων μεγάλης έκτασης  

4. Η ύπαρξη κτηνοτροφικών μονάδων 

 Η ύπαρξη δύο τυροκομείων, ενός οινοποιείου, ενός τυποποιητηρίου οπωροκηπευτικών, 
ενός σφαγείου και ενός ελαιοτριβείου 

5. Η παραχώρηση από το Δήμο χώρου πώλησης οπωροκηπευτικών από τους αγρότες του 
νησιού δίνει την ευκαιρία της καλής παρουσίασης των αγροτικών προϊόντων στον 
επισκέπτη-καταναλωτή.  

6. Επαρκές οδικό δίκτυο και σχετικά καλή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία με νησιά των 
Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου και της ηπειρωτικής Ελλάδος μέσω των διασυνδέσεων με 
Πειραιά και Λαύριο, ακόμη και τους χειμωνιάτικους μήνες. 

7. Η ύπαρξη αεροδρομίου στο νησί. 

8. Η παρουσία των δημόσιων υπηρεσιών που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή και 
τον τουρισμό στο νησί της Σύρου.  

9. Τοπικά Πανηγύρια – Γιορτές – Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ερμούπολης. 

 
 
 

 ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

1. Η μείωση του Αγροτικού πληθυσμού λόγω της ενασχόλησης των κατοίκων με τον 
τουρισμό και την απορρόφηση κυρίως των νέων από τις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα 
(εστιατόρια, ξενοδοχεία) . 

 Η γήρανση του πληθυσμού που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. 

2. Το υψηλό κόστος διάθεσης αγροτικών προϊόντων λόγω ανελαστικών δαπανών-υψηλού 
μεταφορικού κόστους (νησιωτικότητα). 

3. Η δυσκολία τακτοποίησης των  αδειών λειτουργίας σταυλικών εγκαταστάσεων κυρίως 
λόγω χωροταξικού προβλήματος. 

4. Ο μικρός βαθμός μεταποίησης στα περισσότερα αγροτικά προϊόντα . 

5. Έλλειψη καλής ποιότητας νερού άρδευσης, υψηλό κόστος άρδευσης και υψηλό κόστος 
πρώτων υλών και εφοδίων . 

6. Μικρό μέγεθος γεωργικού κλήρου. 

7. Η έλλειψη συλλογικότητας στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων  

8. Η Στατική μελισσοκομία με αποτέλεσμα μικρή παραγωγή μελιού. 

9. Η Υπέρβαση του ορίου βοσκοϊκανότητας στο νησί 

10. Δυσκολίες στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών . 

11. Η απουσία Αγροτικού Συνεταιρισμού. 

12. Η αραιή αεροπορική σύνδεση  με την Αθήνα 
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 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1. Οι φυσικές ομορφιές του νησιού, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα ιστορικά μνημεία, τα μουσεία, 
το Δημαρχείο και το θέατρο της Ερμούπολης. 

2. Η αύξηση του τουρισμού προσφέρει τη δυνατότητα απορρόφησης της τοπικής παραγωγής. 

3. Η κοντινή απόσταση με Πειραιά και η συχνή σύνδεση με άλλα νησιά και πόλεις λόγω 
συχνών ακτοπλοϊκών δρομολογίων και η ύπαρξη αεροδρομίου. 

4. Η δυνατότητα ανάπτυξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της αγροτικής 
οικονομίας λόγω ζήτησης ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων δεδομένης της 
αυξημένης αγοραστικής δύναμης του νησιού λόγω τουρισμού. 

5. Προοπτικές ανάπτυξης αγροτουρισμού και αλιευτικού-θαλάσσιου τουρισμού ως 
καινοτόμο μοντέλο σύνδεσης με την πρωτογενή παραγωγή. 

6. Η παραγωγή προϊόντων μέσω θερμοκηπίων εξασφαλίζει την απεξάρτηση από τις εκάστοτε 
καιρικές και εδαφολογικές συνθήκες. 

7. Η χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα. 

8. Η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών δεν απαιτεί ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες και 
μπορεί να αναπτυχθεί σε οριακά, από πλευράς γονιμότητας, εδάφη. Επίσης μπορεί να 
προσφέρει σημαντικά οφέλη στη μελισσοκομία εμπλουτίζοντας τη μελισσοκομική 
χλωρίδα.  

 
 
 
 

 ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

1. Η αυξανόμενη πίεση που δέχεται η καλλιεργούμενη γή από τις άλλες δραστηριότητες. 
 

2. Η απασχόληση στον τουρισμό αυξάνει τον κίνδυνο εγκατάλειψης των αγροτικών 
δραστηριοτήτων. 

3. Η υπεραλίευση με συνέπεια και τη μείωση των ιχθυαποθεμάτων σε συνδυασμό με την 
πίεση που δέχεται το θαλάσσιο περιβάλλον και από άλλους παράγοντες . 

4. Η υπεράντληση και η υφαλμύρωση των υδάτων ως τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της αγροτικής παραγωγής καθώς η ύπαρξη υδάτινων πόρων αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την επιτυχία των καλλιεργειών 

5. Υψηλού κόστους παραγωγή νερού. 

6. Έντονες πιέσεις στο περιβάλλον από την υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού και την έντονη 
τουριστική δραστηριότητα. 
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Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Παρατηρώντας το πολύ μικρό ποσοστό της απασχόλησης των κατοίκων της Σύρου με τον 
πρωτογενή τομέα εύκολα μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η αγροτική οικονομία του 
νησιού ολοένα και φθίνει, ένα γεγονός για το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν 
αναγκαία μέτρα τόσο από την πολιτεία όσο και από την ιδιωτική πρωτοβουλία.  
Οι πιθανές δράσεις που θα μπορούσαν να πετύχουν την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα είναι: 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

1. Παροχή ενισχύσεων – κινήτρων για την καλλιέργειας οπωροκηπευτικών με την μέθοδο 
της υδροπονίας. 

2. Παροχή ενισχύσεων – κινήτρων για την μετεγκατάσταση των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων προκειμένου να εκδοθούν άδειες λειτουργίας.  

3. Παροχή ενισχύσεων - κινήτρων για την παραγωγή περισσότερων κτηνοτροφικών φυτών 
από τους παραγωγούς με σκοπό την μείωση του κόστους από κατανάλωση εισαγόμενων 
ζωοτροφών 

4. Ενίσχυση παραγωγών κατά τις διαδικασίες πρώτης προσπάθειας πιστοποίησης, 
τυποποίησης και προώθησης τοπικών προϊόντων 

5. Επανασύσταση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σύρου. 
 

6. Ανάπτυξη και προώθηση της οργανωμένης εμπορίας αγροτικών προϊόντων (οργάνωση 
αγορών ,  εκθετήρια-πρατήρια σε πύλες εισόδου, δημιουργία  τοπικών αγορών 
παραγωγών). 

7. Ανάπτυξη - Προώθηση Τοπικών Προϊόντων και Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης. 
8. Σύνδεση αγροτικής παραγωγής με την τουριστική δραστηριότητα της Σύρου. 
9. Σύνδεση δράσεων ανάπτυξης - προώθησης τοπικών προϊόντων και προϊόντων 

ονομασίας προέλευσης  με την πολιτιστική δραστηριότητα της Σύρου. 
10. Επιστροφή Φ.Π.Α, για όλους όσους υποβάλλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και δηλώνουν 

αγροτικό εισόδημα , δηλ. χωρίς το κριτήριο του κατά κύριο επάγγελμα Αγρότη στα νησιά 
μας. 

11. Διατήρηση του Φ.Π.Α. στο 9% για τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα . 
12. Μελέτη των δυνατοτήτων αξιοποίησης φυσικών πόρων, ενέργειας (αιολική, ηλιακή, 

κυματική κ.α.) για χρήση τους στην αγροτική παραγωγή. 
13. Έλεγχος της υπεραλίευσης. 
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
 

1. Παραγωγή κηπευτικών υπό κάλυψη με τη μέθοδο της Υδροπονίας 
2. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων μέσω της προώθησης της οργάνωσης παραγωγών. 
3. Σύνδεση του πρωτογενή τομέα με την Καινοτομία και την Τεχνολογία, (χρήση ΑΠΕ).  
4. Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων εκτροφής, τυποποίησης και μεταποίησης 

κτηνοτροφικών προϊόντων. 
5. Ενίσχυση υποδομών στον τομέα της αλιείας (εκσυγχρονισμός αλιευτικών καταφυγίων 

του νησιού, δημιουργία ψυκτικών και αποθηκευτικών χώρων με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας των αλιευμάτων). 

 Δημιουργία μικρών / μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων 
Ειδικότερα, μετά το κλείσιμο της ΒΙΟΣΥΡ υπάρχει η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα 
Τυροκομείο για να απορροφήσει το γάλα που είναι διαθέσιμο. 

 ενός τυποποιητηρίου μελιού από τον Σύλλογο Μελισσοκόμων Σύρου. 
6. Ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων, συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας τους και 

πιστοποίησης της αξίας και της μοναδικότητας τους. 
7. Εξασφάλιση αδειών λειτουργίας από όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή 

μετεγκατάσταση των σταυλικών εγκαταστάσεων προκειμένου να εξασφαλίσουν άδειες 
λειτουργίας. 

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

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Προτείνεται η εκπαίδευση των ήδη απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα για νέες τεχνικές 
καλλιεργειών ( Υδροπονία ) και για την νέα τεχνολογία που δεν εφαρμόζεται στο νησί. 
 
Προτείνεται η εκπαίδευση των νέων απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα για τεχνικές 
καλλιεργειών νέων ειδών που ευνοούνται από τις εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες του 
νησιού.  
 

Επίσης πρέπει να γίνονται ενημερωτικά σεμινάρια για την αξιοποίηση των επενδυτικών 
προγραμμάτων και επιδοτήσεων για κτηνοτρόφους, γεωργούς και αλιείς, καθώς και για τις 
προϋποθέσεις-όρους συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σε αυτά σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 

Προτείνεται ακόμη η ενημέρωση και η εκπαίδευση των παραγωγών σε θέματα ασφάλειας, 
υγιεινής και προώθησης αγροτικών προϊόντων, σε θέματα νέων τεχνολογιών και σε θέματα 
εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν στον πρωτογενή τομέα (φυτική και ζωική 
παραγωγή, βιολογικές καλλιέργειες, αλιεία), έτσι ώστε να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της 
επιχείρησης τους και να έχουν το μικρότερο δυνατό κόστος παραγωγής. 
 

Για την επίτευξη των παραπάνω προτάσεων θα πρέπει να καταρτίζονται προγράμματα και να 
ενισχύονται δράσεις για εγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας σε νέες επιχειρήσεις, ιδιώτες και  δημόσιες υπηρεσίες με σκοπό την 
τηλεκπαίδευση, την αμεσότητα του κοινού στην ενημέρωση, την ψηφιακή διοίκηση στις 
υπηρεσίες, την κωδικοποίηση των εντύπων των υπηρεσιών και τη δημιουργία ενημερωτικών 
ιστοσελίδων. 
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Δ.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ 
 
Για τη σύνταξη του παρόντος εκτός από επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες του νησιού, 
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία, κείμενα και πίνακες από: 
 
1) Δήμος Σύρου-Ερμούπολης - Ιστοσελίδα Δήμου Σύρου. 
2) ΕΛ.ΣΤΑΤ (ΕΣΥΕ). 
3) Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 
4) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 
5) Συνοπτική παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –Τεύχος Χ 
(Αναθεωρημένο), Ιούνιος 2012. 
6) Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Στρατηγικός Σχεδιασμός –  
Αναθεωρημένο Τεύχος VI –Ιούνιος 2012. 
7) Ερευνητικό έργο: ‘Έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη στη νήσο Σύρο - Πρόγραμμα Δάφνη – 
Νοέμβριος 2006. 
8) Αμπελουργικό και Ελαιοκομικό Μητρώο 2012 (ΥΠΑΑΤ). 
9) ΟΠΕΚΕΠΕ 2012 (Στοιχεία δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης). 
10) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων. 
11)  Μελέτη για την παραγωγή προϊόντων ειδικών προδιαγραφών στο Νότιο Αιγαίο για την 
κάλυψη της ζήτησης κατά την Τουριστική περίοδο, για μια ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη 
(Φάση Α΄-Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης- Μάιος 2006). 
12) Μελέτη για την παραγωγή προϊόντων ειδικών προδιαγραφών στο Νότιο Αιγαίο για την 
κάλυψη της ζήτησης κατά την Τουριστική περίοδο, για μια ολοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη 
(Φάση Β΄- Πρόταση αναδιάρθρωσης καλλιεργειών για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
Σεπτέμβριος 2006). 
13) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Το καλάθι του Νοτίου Αιγαίου», 2012. 
14) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, 2012-2014. 
15) Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο. 
16) Λιμεναρχείο Σύρου. 
17) Αλιευτικός Σύλλογος Σύρου. 
18) Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. 
19) Επιμελητήριο Κυκλάδων. 
 

 


