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Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η Τήλος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του συμπλέγματος της Δωδεκανήσου ανάμεσα 
στα νησιά Νίσυρο, Χάλκη και τη χερσόνησο Κνίδο. Είναι το έβδομο σε έκταση νησί και μαζί με 
τις νησίδες και τις βραχονησίδες της αποτελούν ένα από τα μικρότερα νησιωτικά 
συμπλέγματα. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ρόδου και αποτελεί τον ενιαίο Δήμο Τήλου.  

Απέχει 41 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο και 240 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Πειραιά. Η 
έκταση τηςείναι 63,00τ.χλμ. με μήκος ακτών 75 χλμ.οι οποίες σχηματίζουν πλήθος όρμων, 
διαφόρων μεγεθών. Το έδαφος είναι ορεινό, στην πλειοψηφία του το νησί είναι φτωχό σε 
βλάστηση και η υψηλότερη κορυφή είναι του Προφήτη Ηλία με υψόμετρο 650 περίπου μέτρα. 
Στο νησί υπάρχουν τρεις οικισμοί: το Μεγάλο Χωριό, τα Λιβάδια και ο Άγιος Αντώνιος.  

Στην Τήλο δεν υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός και τα παρακάτω δεδομένα είναι από τον 
μετεωρολογικό σταθμό της Κω (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία). Η μέση ετήσια 
θερμοκρασία που καταγράφεται στον προαναφερθέντα μετεωρολογικό σταθμό ανέρχεται 
στους 18,02°C, ενώ οι μέσες μηνιαίες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 10,72°C (Φεβρουάριος) και 
26,14 °C (Ιούλιος). Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία αέρα, 8,32 °C, καταγράφεται το 
Φεβρουάριο, ενώ η μέση μέγιστη καταγράφεται τον Ιούλιο και ανέρχεται σε 30,67 °C.  
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 11,06 13,6 8,91 19 -0,8 71,3 102,09 N 9,63 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10,72 13,48 8,32 20,4 -2 70,77 87 N 10,56 

ΜΑΡΤΙΟΣ 12,32 15,27 9,72 23,4 0 71,53 72,85 N 9,44 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 15,61 18,87 12,51 29 3,8 70,12 32,62 N 8,8 

ΜΑΙΟΣ 19,71 23,53 16,05 35,6 9 66,33 12,32 N 8,61 

ΙΟΥΝΙΟΣ 24,03 28,23 19,88 36,2 12,4 59,8 2,76 N 9,69 

ΙΟΥΛΙΟΣ 26,14 30,67 22,04 39,4 17,4 58,04 0,1 N 11,3 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 25,78 30,31 22,2 39 12,8 62,56 1,13 N 10,65 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23,33 27,37 20,06 36,4 15,4 64,17 5,94 N 9,44 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 19,75 23,31 16,95 36,2 8,2 68,26 32,39 N 8,55 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 15,38 18,23 13,05 29,2 4 71,63 88,37 N 9,03 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12,42 14,88 10,35 20,2 1,2 74,04 121,96 N 9,66 

ΕΤΟΣ 18,02 21,48 15 39,4 -2 67,38 559,54 N 9,61 

Πηγή: ΕΜΥ (Μετεωρολογικός Σταθμός Κω) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
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Το ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στο  μετεωρολογικό Σταθμό  της Κω 
είναι 559,54 χλσμ. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Μ.Σ. του αεροδρομίου της Κω, οι μήνες που 
εμφανίζουν τους ισχυρότερους ανέμους είναι ο Φεβρουάριος και ο Ιούλιος, με επικρατέστερη 
διεύθυνση τη Βόρεια. Η μέση ετήσια σχετική υγρασία, για την ευρύτερη περιοχή της Κω, 
ανέρχεται σε 67,38% και η μηνιαία μεταβολή της ακολουθεί σε γενικές γραμμές την αντίστοιχη 
μεταβολή του ύψους βροχόπτωσης. 

 
 
 
Α.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η Τήλος έχει αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα ως οικολογικά σημαντική περιοχή 
καθώς φιλοξενεί πολλά σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Όλο το νησί είναι ενταγμένο στο 
δίκτυο NATURA 2000(NISOS TILOS KAI NISIDES: ANTITILOS, PELEKOUSA, GAIDOURONISI, 
GIAKOUMIS, AGIOS ANDREAS, PRASOUDA, NISI)με κωδικό GR4210024 και έχει χαρακτηριστεί 
ως βιότοπος CORINE, ανάμεσα στους 39 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Είναι σημαντική 
περιοχή για τη Μεσογειακή Φώκια, τον Μαυροπετρίτη και για τους γύπες. Προσφέρει τους 
ιδανικούς όρους για την αναπαραγωγή σημαντικού πλήθους ειδών πουλιών καθώς και για την 
υποδοχή διαφόρων ειδών αποδημητικών όπως ο Μαυροπετρίτης ή Γεράκι της Ελεονόρας. 

Συγκεκριμένα στο νησί συναντώνται περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη πουλιών, μεταξύ 
των οποίων 46 απειλούμενα υπό εξαφάνιση είδη, όπως ο Σπιζαετός, ο Γκιώνης, η 
Χαλκοκουρούνα, η Αετογερακίνα, και ο Αιγαιόγλαρος. Θήραμα του Σπιζαετού είναι η 
Νησιώτικη Πέρδικα που είναι ιδιαίτερα κοινή στο νησί. Η Τήλος, λοιπόν, αποτελεί ένα μικρό 
παράδεισο για τα πουλιά και αυτός είναι και ο κύριος λόγος της απαγόρευσης του κυνηγιού 
από το 1993. 

Η παρουσία αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών είναι συνυφασμένη με το τοπίο της Τήλου. 
Τα έντονα αρώματα της αυτοφυούς βλάστησης  σε όλο το νησί συνεπαίρνουν τους επισκέπτες 
και πολλοί κάνουν λόγο για την ιδιαίτερη μυρωδιά και γεύση του αιγοπρόβειου κρέατος και 
του θυμαρίσιου μελιού. 

Το 2003 µία ομάδα κατοίκων της Τήλου, επιστημόνων και εκπροσώπων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ίδρυσε το µη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Πάρκο Τήλου». 
Σκοπός του σωματείου είναι η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος της Τήλου. 

Α.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Η Τήλος διαθέτει πολλά αρχαιολογικά μνημεία. Έγινε γνωστή όταν το 1970 ο καθηγητής 
παλαιοντολογίας Νικόλαος Συμεωνίδης ανακάλυψε στο σπήλαιο Χαρκαδιό, στην περιοχή της 
Μυσσαριάς, νεκροταφείο νάνων ελεφάντων οι οποίοι βρέθηκαν απομονωμένοι στο νησί μετά 
την καταβύθιση της Αιγηίδος, της οποίας οι κορυφές συνθέτουν το σημερινό αρχιπέλαγος του 

http://el.wikipedia.org/wiki/1970
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B7%CE%90%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Αιγαίου. Στη νήσο εδρεύει μικρό παλαιοντολογικό μουσείο όπου εκτίθενται κάποια από αυτά 
τα ευρήματα. 

 
 
 
Α.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
Ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, ανέρχεται 
σε 780 κατοίκους.  Η εξέλιξη του πληθυσμού τη δεκαετία 2001-2011 φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα 
 
 
 

Μόνιμος Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

  2001 2011 

ΤΗΛΟΣ 521 780 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 188.506 190.988 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 298.462 308.975 

 
Πηγή: Ελ. Στατ. 

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

  
Πραγματικός Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΤΗΛΟΣ 1.052 789 349 301 279 533 829 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 121.480 123.021 121.017 145.071 163.476 190.071 242.270 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 247.439 222.980 207.354 233.529 257.481 302.686 366.795 

 
Πηγή: Ελ. Στατ. 

 
 
Από τον πίνακα φαίνεται ότι ο πληθυσμός παρουσίασε συνεχή μείωση μέχρι το 1991 και στη 
συνέχεια σημαντική αύξηση η οποία οφείλεται στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων 
για τη γενικότερη ανάπτυξη (δημιουργία υποδομών, βελτίωση συγκοινωνιών κλπ) και στην 
ανάπτυξη του τουρισμού με επισκέπτες τόσο από το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό της 
Ελλάδας.  
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011. 
 

Φύλο Ομάδες ηλικιών 
ΤΗΛΟΣ και 

ΧΑΛΚΗ 

Άρρενες 

0-14 77 

15-24 87 

25-64 392 

65 και άνω 129 

Θήλεις 

0-14 68 

15-24 57 

25-64 334 

65 και άνω 114 

Σύνολο 1.258 

Πηγή: Ελ. Στατ. (2011) 
 
 
Τα παραπάνω στοιχεία είναι τα επίσημα στοιχεία της Ελ. Στατ. και δίνονται ενοποιημένα για τα 
νησιά Τήλο και Χάλκη και δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος. 

Η αυξητική τάση του πληθυσμού συνεχίζεται και προέρχεται κυρίως από νέους που 
απασχολούνται στον τουρισμό.  

Ο αριθμός απασχολουμένων κατά τομέα δραστηριότητας σύμφωνα με την απογραφή του 
2001 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα . 
 
 

  

Α'ΓΕΝΗΣ Β'ΓΕΝΗΣ Γ'ΓΕΝΗΣ 

Νέοι, Mη 
δυνάμενοι να 
καταταγούν 
κατά κλάδο 

Σύνολο 

ΤΗΛΟΣ 33 82 148 19 282 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΝΟΜΟΥ 4.616 13.394 55.994 8.332 82.336 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9.854 25.529 80.932 12.425 128.740 

Πηγή: Ελ. Στατ. (2001) 

 
Τα στοιχεία του πίνακα επιβεβαιώνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού 
απασχολείται στον Τριτογενή τομέα κάτι που είναι αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης του 
τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Νεότερα στοιχεία όσον αφορά την απασχόληση του 
πληθυσμού δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη. Σύμφωνα όμως, με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην 
Τήλο υποβάλλονται 23 αιτήσεις για λήψη ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης. Από τις 23 αιτήσεις 
οι 10 αφορούν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθώς αιτούνται επιπλέον και εξισωτική 
αποζημίωση.  
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Α.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
Μεταφορών 
 

Το οδικό δίκτυο του νησιού φαίνεται ότι καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες μεταφοράς 
προϊόντων και εφοδίων. 
Η ακτοπλοϊκή σύνδεση εξυπηρετείται από το λιμάνι στα Λιβάδια. Οι λιμενικές και θαλάσσιες 
δραστηριότητες καλύπτονται από το Λιμενικό Σταθμό Τήλου ο οποίος υπάγεται στο Λιμενικό 
Ταμείο Κω. Το λιμάνι της Τήλου διαθέτει υπηρεσίες Τελωνείου, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και επομένως είναι δυνατό να 
εξυπηρετήσει κινήσεις εξωτερικού.  
 
 
Ύδρευσης - Άρδευσης  
 

Στο νησί υπάρχουν 4 γεωτρήσεις για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των δυο οικισμών 
του νησιού, με συνολικά προτεινόμενη αντλούμενη ποσότητα νερού τα 700 κ.μ. / ημέρα. Οι 
δυο απ’ αυτές (στα Λιβάδια), παρουσίασαν προβλήματα υφαλμύρωσης λόγω θαλάσσιας 
διείσδυσης. 
Στη διαχείριση υδατικών πόρων, το νησί έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό έργο. Πρόκειται 
για λιμνοδεξαμενή χωρητικότητας 220.000 κ. μ. που κατασκευάστηκε στον κάμπο της Ερίστου. 
Η λιμνοδεξαμενή τροφοδοτείται μέσω φράγματος υδροληψίας (και αγωγού προσαγωγής) από 
τις επιφανειακές απορροές του χειμάρρου “Ποταμού” και χρησιμοποιείται για την άρδευση 
του κάμπου της Ερίστου (ωφέλιμη χωρητικότητα 220.000 κ.μ.). Τα δίκτυα διανομής έχουν 
ολοκληρωθεί. Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα παράδοση - παραλαβή του έργου, από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο Δήμο Τήλου ούτε η σύσταση ΤΟΕΒ ο οποίος θα 
αναλάβει τη λειτουργία του έργου. Η λιμνοδεξαμενή δε συγκέντρωσε ποτέ το νερό που 
προβλεπόταν, είτε από αστοχίες της μελέτης είτε από πλημμελή συντήρηση του δικτύου 
συλλογής του νερού.  

Με βάση τα υδρολιθολογικά στοιχεία του νησιού υπάρχει σημαντική υδροφορία στις 
ασβεστολιθικές μάζες και ασθενούς στις Τεταρτογενείς αποθέσεις. Οι ασβεστολιθικές μάζες 
του νησιού εκφορτίζονται από μεγάλο αριθμό μικροπηγών (υπερβαίνουν τις εκατό), οι 
σημαντικότερες από τις οποίες έχουν αξιοποιηθεί από τους δύο οικισμούς του νησιού και 
φαίνονται παρακάτω (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τήλου, 1987).  

Ονομασία Πηγής Περιοχή Παροχή Χρήση Υψόμετρο 
Κάλαμοι Λιβάδια 12-15 κ.μ/ημέρα Υδροδότηση 200μ. 
Καμάρι Μεγάλο Χωριό 25-25 κ.μ/ημέρα Υδροδότηση   
Άγιος Παντελεήμων Μοναστήρι   Άρδευση   
Γερά - Ξηροπηγή Λιβάδια 1-2 κ.μ./ημέρα Πότισμα ζώων 88μ 
Δεσπότης Λιβάδια 7-8 κ.μ./ημέρα Πότισμα ζώων   
Ρουκούνι Λιβάδια Πολύ μικρή Πότισμα ζώων 230μ. 
Μισοσκάλι Λιβάδια Πολύ μικρή Πότισμα ζώων   
Ποταμός Μεγάλο Χωριό 1-2 κ.μ./ημέρα     



6 

 

Παραδείσι Μεγάλο Χωριό 3-4 κ.μ./ημέρα     
Ποτάμι Εμπελειό         
Πλάκα Μεγάλο Χωριό 3-4 κ.μ./ημέρα   20 μ. 
Μεσαριά Μεγάλο Χωριό 1-2 κ.μ./ημέρα     
Σκάφη Μεγάλο Χωριό 0,5 κ.μ./ημέρα     

Πηγή: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τήλου, 1987 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται  ότι το νησί έχει δυνατότητες να καλύψει τις ανάγκες του σε 
νερό. Στο νησί δεν μεταφέρεται νερό από μεγαλύτερα νησιά. Αυτό διαφοροποιεί την Τήλο από 
τα άλλα νησιά του ίδιου μεγέθους και αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του 
πρωτογενή τομέα. 

Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας 
 

Η ενεργειακή υποδομή αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από το δίκτυο της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η τροφοδοσία του νησιού με ηλεκτρική ενέργεια γίνεται με υποθαλάσσιο καλώδιο 
από το θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο της Κω μέσω της Νισύρου. 
 

Η χρήση ήπιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιορίζεται στη χρήση της ηλιακής ενέργειας 
για θέρμανση νερού για οικιακή χρήση και χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε μικρό 
αριθμό κτιρίων.  
 

Το δίκτυο του ΟΤΕ καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας. 

 

Εκπαίδευσης 

Οι υποδομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτονται από ένα Νηπιαγωγείο και ένα 
Δημοτικό σχολείο ενώ όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο νησί λειτουργεί ένα 
Γυμνάσιο. 

Υγείας 

Στο νησί υπάρχει πολυδύναμο ιατρείο. 
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Α.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Α.6.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στην Τήλο ο πρωτογενής τομέας είναι περιορισμένος, το έδαφός της είναι ορεινό και 
βραχώδες με μία μικρή πεδιάδα στο κέντρο της, που καταλήγει στη παραλία της Ερίστου. Τα 
γεωργικά προϊόντα που μπορεί να βρει κανείς στην Τήλο είναι  πατάτες, ντομάτες, καρπούζια, 
πεπόνια, ελιές, εσπεριδοειδή.  

Η κτηνοτροφία στο νησί περιλαμβάνει την αιγοπροβατοτροφία και την μελισσοκομία καθώς 
είναι προσαρμοσμένες στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Πρόκειται για 
προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και οι μέθοδοι καλλιέργειας τους πλησιάζουν τις βιολογικές. 
Παρόλα αυτά κανένα από τα προϊόντα δεν έχει χαρακτηριστεί μέχρι σήμερα ως ποιοτικό ή 
γεωγραφικής ένδειξης λόγω και της μικρής κλίμακας της παραγωγής. 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η γεωργική γη που δύναται να καλλιεργηθεί είναι 21.900 στρ. σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα. Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι είναι 21.400στρ.Ο βοσκότοπος όμως, 
που αξιοποιείται, σύμφωνα με τον κατάλογο του δικαιώματος βοσκής για το 2013 του Δήμου 
Τήλου, είναι 6.702 στρ. Η έκταση των 17.200 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. 

Η καλλιεργημένη γεωργική γη είναι 1.755στρ. και από αυτήν αρδεύονται τα 244στρ. τα οποία 
θεωρούνται σημαντική έκταση για μικρό νησί. Εκτός από τις δενδρώδεις καλλιέργειες που 
φαίνονται στον πίνακα υπάρχει και μεγάλος δένδρων τα οποία είναι διάσπαρτα.  

 

Χρήσεις 

Ν. Τήλος Ν. Δωδεκανήσου 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Γεωργική γη 21.900 35 765.900 28 

Βοσκότοποι 21.400 34 520.400 19 

Δάση 17.200 27 1.200.500 44 

Λοιπές εκτάσεις 2.800 4 217.200 8 

Σύνολο 63.300 100 2.704.000 100 

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

Η γεωργική δραστηριότητα ως προς τη φυτική παραγωγή εντοπίζεται στον Κάμπο της Ερίστου, 
ο οποίος αρδεύεται από ιδιωτικά πηγάδια- γεωτρήσεις, από τη λιμνοδεξαμενή αλλά και από 
το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Η διάρθρωση των καλλιεργειών αναλυτικά και κατά κατηγορία 
φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. 
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    Μεγάλο χωριό Λιβάδια ΣΥΝΟΛΟ 
Α/Α Είδος Έκταση Παραγωγή Έκταση Παραγωγή Έκταση Παραγωγή 
1 Σιτάρι Σκληρό 35 3.000   35 3.000 

2 Βρώμη για  σανό 30 6.000   30 6.000 

3 Βίκος για  σανό 150 30.000   150 30.000 

4 Λοιπά Σανά   140 35.000 140 35.000 

5 Καρπούζια 10 15.000   10 15.000 

6 Πεπόνια 5 5.000   5 5.000 

7 Πατάτες ανοίξεως 50 80.000   50 80.000 

8 
Πατάτες Φθινοπώρου και 
χειμώνα 

50 50.000   50 50.000 

9 
Λάχανα (Μάπες, 
Κραμβολάχανα) 

4 4.000   4 4.000 

10 Κουνουπίδια 3 3.000   3 3.000 

11 Κρεμμύδια ξερά 10 7.600   10 7.600 

12 Σκόρδα ξερά       

13 Παντζάρια (κοκκινογούλια) 1 750   1 750 

14 Μαρούλια 5 2.500   5 2.500 

15 Αντίδια και Ραδίκια 2 1.500   2 1.500 

16 
Ντομάτες επιτραπέζιες για 
νωπή χρήση υπαίθρου 

5 13.000   5 13.000 

17 
Ντομάτες επιτραπέζιες για 
νωπή χρήση υπό κάλυψη 

1 2.500   1 2.500 

18 Φασολάκια 1 500   1 500 

19 Μπάμιες 1 200   1 200 

20 Κολοκυθάκια 1 1.500   1 1.500 

21 Αγγούρια υπαίθρου 2 3.000   2 3.000 

22 Μελιτζάνες υπαίθρου 1 1.500   1 1.500 

23 Πιπεριές 2 1.000   2 1.000 

24 Μανταρινιές 9 4.000   9 4.000 

25 Λεμονιές 5 5.000   5 5.000 

26 Πορτοκαλιές 15 7.000   15 7.000 

27 Αμυγδαλιές 10 400   10 400 

28 
Ελαιόδεντρα για βρώσιμες 
ελιές 

4 1.000 4 1.000 8 2.000 

29 
Ελαιόδεντρα  
ελαιοποιήσεως 

100 14.000 50 160 150 14.160 

  ΣΥΝΟΛΟ 512 262.950 54 1.160 706 299.110 
 
Πηγή: Ετήσιο γεωργικό δελτίο 2009 Ελ. Στατ. 
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  Λιβάδια Μεγάλο Χωριό 
Σύνολο 
έκτασης 

(στρ.) 

Αρδευόμενη 
Έκταση 
(στρ.) 

Κατηγορίες 
Καλλιεργειών 

Σύνολο 
έκτασης 

(στρ.) 

Αρδευόμενη 
Έκταση 
(στρ.) 

Σύνολο 
έκτασης 

(στρ.) 

Αρδευόμενη 
Έκταση 
(στρ.) 

1 2 3 4 5 6 7 
Φυτά μεγάλης 
καλλιέργειας και λοιπές 
καλλιέργειες 

140  165 115 305 115 

Κηπευτική γη, 
θερμοκήπια 

0  39 39 39 39 

Αμπέλια 0  0 0 0 0 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 54 10 143 80 197 90 

Αγρανάπαυση 121  1093 0 1214 0 

Σύνολο Γεωργικής Γης 315 10 1440 234 1755 244 
 

Πηγή: Ετήσιο γεωργικό δελτίο 2009 Ελ. Στατ. 
 

 

Ελαιοκαλλιέργεια 

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελαιοκομικού Μητρώου στην Τήλο υπάρχουν 33 ελαιοκαλλιεργητές 
που καλλιεργούν 98 τεμάχια συνολικής έκτασης 388,8 στρ. Ο παραγόμενος ελαιόκαρπος 
χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για παραγωγή ελαιολάδου και λιγότερο για παραγωγή 
επιτραπέζιας ελιάς.  

Στην Τήλο δεν υπάρχει ελαιοτριβείο και οι καλλιεργητές πρέπει να μεταφέρουν τον 
ελαιόκαρπο στη Ρόδο για να γίνει η έκθλιψη του πράγμα που συνεπάγεται αύξηση του 
κόστους παραγωγής. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση φύτευσης νέων 
ελαιοδέντρων. 

 

Κηπευτικά 

Η ύπαρξη αρδευτικού νερού έχει ευνοήσει την καλλιέργεια κηπευτικών με παραγωγή 
προϊόντων (πατάτα, τομάτα) άριστης ποιότητας. Η κατανάλωση τους γίνεται στην τοπική 
αγορά ενώ μέρος της παραγωγής διοχετεύεται στη Σύμη και τη Νίσυρο. 

Ο γεωργικός εξοπλισμός που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα κρίνεται ικανοποιητικός για την 
εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών και καλύπτει τις ανάγκες σε εξοπλισμό του νησιού. 



10 

 

 

Τύπος γεωργικού μηχανήματος Αριθμός 

Γεωργικοί ελκυστήρες 7 

Μονοαξονικοί ελκυστήρες (φρέζες) 24 

Θεριστικές απλές 8 

Χορτοσυλλέκτες 1 

Αντλίες  (βενζινοκίνητη) 6 

Αντλίες  (πετρελαιοκίνητη) 10 

Αντλίες  (ηλεκτροκίνητη) 25 

Συγκροτήματα τεχνικής βροχής 6 

Συγκροτήματα στάγδην άρδευσης 10 

Κλαδευτικά 20 

Μελιτοεξαγωγείς 3 

Πηγή: Ετήσιο στατιστικό δελτίο 2009 Ελ. Στατ. 

 

 

 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η διάρθρωση του ζωικού πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

Είδος Αριθμός Ζώων 

Πρόβατα 710 

Αίγες 4.235 

Χοίροι (Αναπαραγωγής) 48 

Χοίροι (Κρεατοπαραγωγής) 185 

Κουνέλια 50 

Κότες 600 

Βοοειδή (αρσενικά) 0 

Βοοειδή (θηλυκά) 0 

Μελίσσια 450 

Πηγή: Ετήσιο στατιστικό δελτίο 2009 Ελ. Στατ. 

Οι κλάδοι που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον είναι η αιγοπροβατοτροφία και η μελισσοκομία. 
Βοοειδή δεν υπάρχουν στο νησί ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι καλύπτουν ανάγκες της 
οικογενειακής κατανάλωση. 
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Αιγοπροβατοτροφία 

Στο νησί υπάρχουν 16 εκμεταλλεύσεις και εκτρέφονται συνολικά 4.439 αιγοπρόβατα σύμφωνα 
με το μητρώο της Κτηνιατρικής. Από τον πίνακα φαίνεται ότι τα πρόβατα είναι 655 ενώ οι 
αίγες είναι πολύ περισσότερες και ανέρχονται σε 3.794. 
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1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 1 ΕΩΣ 10 ΖΩΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 11 ΕΩΣ 150 ΖΩΑ 4 427 388 39 427 0 0 0 
3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 151 ΕΩΣ 300 ΖΩΑ 6 1.226 1.041 90 1.131 89 6 95 
4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 301 ΕΩΣ 500 ΖΩΑ 3 1.121 1.043 78 1.121 0 0 0 
5 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 501 ΚΑΙ ΑΝΩ 3 1.675 1.060 55 1.115 500 60 560 

ΣΥΝΟΛΟ 16 4.449 3.532 262 3.794 589 66 655 

Πηγή: Μητρώο Κτηνιατρικής 2012 

 

Από τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες μονάδες είναι 
μεγάλες και ο αριθμός των ζώων κυμαίνεται από 151 έως 300. 

Μόνο δύο διαθέτουν άδεια λειτουργίας. Λειτουργούν με υποτυπώδεις υποδομές, οι χώροι 
ενσταυλισμού είναι πρόχειροι (ιδιοκατασκευασμένοι) και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη 
διαχείμαση των ζώων. Η διατροφή των ζώων στηρίζεται κυρίως στη βόσκηση. 
Συμπληρωματική τροφή δίνεται την περίοδο της διαχείμασης. Σύμφωνα με τον πίνακα 
(φυτικής παραγωγής ) καλλιεργούνται 355στρ. για παραγωγή ζωοτροφών.    

Κάθε κοπάδι είναι εγκατεστημένο μόνιμα στην ίδια περιοχή όλο το χρόνο, με δυσμενείς 
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και αυτό οδηγεί στην υποβάθμιση των βοσκοτόπων. Το 
2006 εκπονήθηκε η μελέτη «Βοσκοϊκανότητα και Διαχείριση βοσκοτόπων νήσου Τήλου», με 
πρωτοβουλία του Δήμου Τήλου, προκειμένου το νησί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα 
Εκτατικοποίησης της Κτηνοτροφίας. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της μελέτης 
εξακολουθούν να είναι επίκαιρα, διότι ο αριθμός των ζώων που διατηρείται στους 
βοσκοτόπους του νησιού είναι μεγάλος και το σύστημα βόσκησης είναι αναχρονιστικό.  

Ο κύριος προσανατολισμός της κτηνοτροφίας του νησιού είναι η παραγωγή κρέατος ενώ η 
αξιοποίηση του γάλακτος είναι σχεδόν ανύπαρκτη.  Δεν υπάρχει τυροκομείο ενώ η ελάχιστη 
ποσότητα τυριών παράγεται με παραδοσιακά μέσα. Η διατήρηση τόσο μεγάλου αριθμού ζώων 
χωρίς να γίνεται σωστή εκμετάλλευση του κοπαδιού οφείλεται στη χορήγηση των οικονομικών 
ενισχύσεων από την Ε.Ε με τη μορφή που δίνονται μέχρι σήμερα. Το σύστημα θα αλλάξει με 
την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ 2014 – 2020 και είναι απαραίτητη η προσαρμογή των 
κτηνοτρόφων στα νέα δεδομένα. 
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Ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής καταναλώνεται τοπικά. Σοβαρό μειονέκτημα είναι ότι 
δεν υπάρχει σφαγείο, με αποτέλεσμα τα ζώα που διοχετεύονται στην τοπική αγορά,να 
μεταφέρονται υποχρεωτικά ζωντανά στο σφαγείο της Ρόδου και να επιστρέφουν στο νησί με 
ψυγείο. 

 

Μελισσοκομία 

Στο νησί δραστηριοποιούνται 9 μελισσοκόμοι με συνολικό αριθμό κυψελών 668 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 30 ΚΥΨΕΛΕΣ 4 84 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 31 ΕΩΣ 100 ΚΥΨΕΛΕΣ 3 160 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 101 ΕΩΣ 200 ΚΥΨΕΛΕΣ 1 159 

4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 201 ΚΑΙ ΑΝΩ 1 265 
  
ΣΥΝΟΛΟ 9 668 

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

Η παραγωγή μελιού είναι μικρή, διότι δεν υπάρχει ανθοφορία όλη τη διάρκεια της χρονιάς 
αλλά παράγεται θυμαρίσιο μέλι εξαιρετικής ποιότητας. Στην Τήλο οι μελισσοκόμοι προτιμούν 
τη στατική μελισσοκομία λόγω του κόστους των μεταφορών από νησί σε νησί. 

Η παραγωγή κυμαίνεται από 10-15 κιλά μέλι την κυψέλη και διατίθεται στην τοπική αγορά 
από τους ίδιους τους μελισσοκόμους σε καλές τιμές λόγω της εξαιρετικής ποιότητας. Την 
περίοδο της πλούσιας ανθοφορίας του θυμαριού παρατηρείται μεταφορά κυψελών (2.000- 
3.000) στο νησί από μελισσοκόμους των μεγάλων νησιών (κυρίως από τη Ρόδο και την Κω) για 
να εκμεταλλευτούν την ανθοφορία. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης του 
κλάδου.  
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ΑΛΙΕΙΑ 

Στην νήσο Τήλο δραστηριοποιούνται δέκα (10) επαγγελματίες αλιείς, με πέντε (5) 
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας, μικρού μεγέθους και περιορισμένων 
αλιευτικών δυνατοτήτων και η ενασχόληση των κατοίκων με την αλιεία είναι περιορισμένη. Ο 
αριθμός των ερασιτεχνικών σκαφών ανέρχεται στα έξι (6) σκάφη. Στα αλιευτικά πεδία που 
εκτίνονται στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Τήλου δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά 
αλιευτικά σκάφη από άλλα  νησιά (Σύμη, Χάλκη, Ρόδο κ.α.).  Τα αλιευτικά πεδία του νησιού 
κατά τους καλοκαιρινού μήνες είναι πόλος έλξης για του ερασιτέχνες αλιείς, οι οποίοι 
συνωστίζονται στην ευρύτερη περιοχή και λειτουργούν ανταγωνίστηκα προς τους 
επαγγελματίες που έχουν περιορισμένες αλιευτικές δυνατότητες. Εντυπωσιακή είναι 
παρουσία μεγάλων αλιευτικών σκαφών (μηχανότρατες βυθού) με ξένη σημαία (Ιταλικά ή 
Τούρκικα), που ασκούν έντονη αλιευτική πίεση στα αποθέματα των αλιευτικών πεδίων της 
νήσου Τήλου. 

Έγιναν στο παρελθόν προσπάθειες για την ίδρυση και τη δημιουργία πλωτών μονάδων 
ιχθυοκαλλιέργειας,  αλλά δεν ευοδώθηκαν. 

 Η νήσος Τήλος διαθέτει δυο αλιευτικά καταφύγια στον Άγιο Αντώνιο και στον Άγιο Στέφανο. 

Οι ποσότητες και το είδος αλιευμάτων που διατίθενται στην νήσο Τήλο είναι συνάρτηση τόσο 
του εποχιακού χαρακτήρα τους όσο και της τουριστικής κίνησης. Τους καλοκαιρινούς μήνες, 
και ιδίως από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο διευρύνεται το εμπορικό κανάλι των άμεσων 
πωλήσεων των αλιευμάτων σε εστιατόρια και ξενοδοχεία. 
 
Δραστηριότητες που σχετίζονται με την τυποποίηση και μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων σε 
εμπορική κλίμακα δεν υφίστανται στο νησί, παρότι σε επίπεδο οικιακής οικονομίας 
εφαρμόζεται η παραγωγή παραδοσιακών αλίπαστων και άλλων ιχθυοπαρασκευασμάτων. 
 
 
 

 

 

Α.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στην Τήλο πέρα από ένα αρτοποιείο και ένα κρεοπωλείο που υπάρχουν στο νησί δεν 
υπάρχουν άλλες μονάδες μεταποίησης και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που να σχετίζονται με 
προϊόντα του πρωτογενή τομέα.  
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Α.6.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

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

Τουρισμός 
 
Η Τήλος ξεχωρίζει για τις ιδιαίτερες ομορφιές του φυσικού της περιβάλλοντος και έχει 
πολλούς φανατικούς επισκέπτες τα τελευταία χρόνια. Στην Τήλο υπάρχουν 9 διαδρομές με 
ευδιάκριτα μονοπάτια και σήμανση στις οποίες μπορεί ο τουρίστας να περιηγηθεί και να 
θαυμάσει τις ομορφιές του νησιού να έρθει σε επαφή με την τοπική χλωρίδα και πανίδα.Έτσι 
αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης μιας ειδικής κατηγορίας τουριστών.  
 
Η τουριστική υποδομή είναι αναπτυγμένη κυρίως στον οικισμό των Λιβαδιών και στην 
παραλία τους. Εκεί βρίσκονται τα περισσότερα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ξενώνες, 
ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λπ.), ταβέρνες και άλλα καταστήματα που εξυπηρετούν τους 
τουρίστες. Τουριστικά καταλύματα υπάρχουν επίσης στο Μεγάλο Χωριό, στην παραλία 
Ερίστου και στον Άγιο Αντώνιο. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η υπάρχουσα υποδομή 
διανυκτέρευσης επισκεπτών. 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 10 249 458 

ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 33 211 441 

ΣΥΝΟΛΟ 43 460 899 
 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων Δωδεκανήσου 

 
Η εστίαση των επισκεπτών γίνεται είτε στα καταλύματα και ξενοδοχεία της περιοχής ή στα 
εστιατόρια. Στο νησί δραστηριοποιούνται 25 επιχειρήσεις εστίασης σύμφωνα με τα στοιχεία 
του μητρώου επιχειρήσεων της Ελ. Στατ. Τα περισσότερα εστιατόρια βρίσκονται κατά μήκος 
του παραλιακού δρόμου των Λιβαδιών.   
 
 
Μεταφορές – Συγκοινωνία 
 

Η Τήλος αποτελεί νησί της λεγόμενης άγονης γραμμής. Η απευθείας επικοινωνία με το λιμάνι 
του Πειραιά γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και η διάρκεια του ταξιδιού είναι περίπου 20 ώρες. 
Η συχνότητα των δρομολογίων είναι 2 φορές την εβδομάδα.   Επίσης, ταχύπλοο καταμαράν 
συνδέει την Τήλο με τη Ρόδο και τα γύρω νησιά Σύμη, Χάλκη, Νίσυρο και Κω 2 φορές την 
εβδομάδα. 
 

Σημαντική προσφορά στην άρση της απομόνωσης του νησιού και στην προσέλκυση τουριστών 
προσέφερε το επιβατηγό σκάφος “Seastar” τύπου “Catamaran”, ιδιοκτησίας του Δήμου 
Τήλου. Το σκάφος συνδέει το νησί με τη Ρόδο (σε 1 ώρα και 20 λεπτά)6 φορές την εβδομάδα, 
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ενώ σε εβδομαδιαία βάση πηγαίνει και στη Σύμη. Το χειμώνα όμως, παρατηρούνται σοβαρά 
προβλήματα στη συγκοινωνία λόγω καιρικών συνθηκών που μειώνουν τις προσεγγίσεις. 
 

Λιμάνια  
Συχνότητα δρομολογίων 

Οχηματαγωγό Ταχύπλοο 
Ρόδος 2 8 
Σύμη 1 2 
Κως 2 2 
Χάλκη 0 2 
Νίσυρος 2 2 
Κάλυμνος 2 0 
Αστυπάλαια 1 0 
Καστελόριζο 2 0 
Πειραιάς 2 0 

Πιν. Συχνότητα δρομολογίων με νησιά και Πειραιά 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η κίνηση επιβατών στο λιμάνι της Τήλου.   Φαίνεται 
η αυξημένη κίνηση από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο καθώς και η αύξηση των επιβατών το έτος 
2012. 

ΕΤΟΣ 2011 2012 
ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΤΗΛΟΥ 

ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 629 589 540 516 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 536 508 476 480 
ΜΑΡΤΙΟΣ 580 530 1.158 1.010 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 699 572 1.402 1.250 
ΜΑΙΟΣ 1.735 1.405 2.932 2.634 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2.544 2.183 3.775 3.481 
ΙΟΥΛΙΟΣ 3.769 3.453 4.961 3.813 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3.530 3.651 5.039 5.127 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2.761 2.819 1.767 3.880 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1.430 1.536 1.647 1.988 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 655 702 772 801 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 687 718 603 493 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ 
ΛΙΜΕΝΟΣ 

19.555 18.666 25.072 25.473 

Πηγή: Λιμενικός Σταθμός Τήλου 
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  
 

1. Ανταγωνισμός για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού από τον τουρισμό 
2. Έλλειψη συνεργατισμού μεταξύ των λιγοστών παραγωγών 
3. Δυσκολίες προσβασιμότητας το χειμώνα 
4. Αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω νησιωτικότητας 
5. Η έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων που απασχολούνται στον 

πρωτογενή τομέα 
6. Μειωμένη απόδοση της λιμνοδεξαμένης λόγω λειτουργικών προβλημάτων 
7. Απουσία μονάδας επεξεργασίας του ελαιοκάρπου 
8. Δεν υπάρχουν υποδομές σφαγείου στο νησί 
9. Η εκτροφή των αιγοπροβάτων γίνεται με μοναδικό προσανατολισμό την παραγωγή 

κρέατος 
10. Υπέρβαση ορίου της βοσκοϊκανότητας του νησιού 
11. Στατική μελισσοκομία με αποτέλεσμα τη μικρή παραγωγή 
12. Εποχικότητα της αλιευτικής δραστηριότητας και της ζήτησης αλιευτικών προϊόντων 
13. Η έλλειψη οικολογικής συνείδησης και εφαρμογή απαγορευμένων μεθόδων και 

πρακτικών αλιείας 
 

 
 
 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 
 

1. Πληθυσμιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια και αύξηση οικονομικά ενεργών ατόμων 
ιδιαίτερα νέων σε ηλικία που μπορούν να απασχοληθούν και στον πρωτογενή τομέα 

2. Η ποιότητα των προϊόντων που παράγονται  (κηπευτικά) είναι εξαιρετική. Ο τρόπος 
παραγωγής τους πλησιάζει τις βιολογικές μεθόδους παραγωγής. 

3. Υπάρχει υδατικό δυναμικό στο νησί και υποδομές που μπορούν να στηρίξουν και να 
επεκτείνουν την γεωργική παραγωγή 

4. Υπάρχει γεωργική έκταση κατάλληλη για την ανάπτυξη γεωργικής δραστηριότητας 
5. Ύπαρξη εποχιακής αυτοφυούς βλάστησης (ποώδη, φρυγανώδη) που ευνοεί την 

παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας θυμαρίσιου μελιού 
6. Παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας αιγοπρόβειου κρέατος λόγω της εκτατικής 

εκτροφής και της μειωμένης χρήσης χημικών ουσιών (φυτοφάρμακα, λιπάσματα) 
στις περιορισμένες καλλιεργούμενες εκτάσεις του νησιού 

7. Η καλή κατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
8. Ευνοϊκές κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 

1. Η ρευστότητα των δρομολογίων δυσκολεύει τη διάθεση των προϊόντων σε γειτονικά 
νησιά στα οποία διοχετεύεται μεγάλο μέρος της παραγωγής της Τήλου  

2. Η συγκοινωνία με τη Σύμη που είναι και η μεγαλύτερη αγορά των προϊόντων της 
Τήλου έχει μεγάλο κόστος, επειδή η Σύμη δεν ανήκει στα νησιά της άγονης γραμμής 
που επιδοτείται 

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

4. Υποβάθμιση του περιβάλλοντος από το υφιστάμενο σύστημα βόσκησης με 
αρνητικές επιπτώσεις στη μελισσοκομία και την κτηνοτροφία. 

5. Η γειτνίαση των αλιευτικών δραστικοτήτων με άλλες ανταγωνιστικές χρήσεις και η 
ευαισθησία του φυσικού περιβάλλοντος 
 
 

 
 
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 

1. Οι φυσικές ομορφιές του νησιού, η πλούσια χλωρίδα και πανίδα καθώς και τα 
αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής αποτελούν ιδιαιτερότητα του νησιού και 
ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών  

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

3. Το νησί βρίσκεται πολύ κοντά στη Ρόδο και έχει συχνή σύνδεση με τα γύρω νησιά  
4. 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 

5. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας μικρών μονάδων 
επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων (ελαιοτριβείο) προσαρμοσμένων στην μικρή 
παραγωγή του νησιού 

6. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας μικρών μονάδων 
επεξεργασίας ζωικών προϊόντων (σφαγεία, τυροκομεία) προσαρμοσμένων στην 
μικρή παραγωγή του νησιού. 

7. Η ζήτηση  ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων 

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

1. Πλήρης αξιοποίηση των πηγών που διαθέτει το νησί με στόχο την εκμηδένιση πιθανών 
απωλειών νερού. Το νερό είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και 
η Τήλος έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της ύπαρξης νερού στους υδροφόρους 
ορίζοντες της. 

2. Δημιουργία ΤΟΕΒ που θα αναλάβει τη διαχείριση και τη συντήρηση της 
λιμνοδεξαμενής.  

3. Κατασκευή σφαγείου ,σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη της Περιφέρειας στο ήδη 
παραχωρημένο οικόπεδο. Στην Τήλο υπάρχει μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων αλλά η 
έλλειψη της βασικής υποδομής στο νησί δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. 

4. Εφαρμογή του συστήματος βόσκησης που προτείνεται στη μελέτη Βοσκοϊκανότητας, με 
ευθύνη του Δήμου που είναι και ο διαχειριστής των δημοτικών βοσκοτόπων.  

5. Περιορισμός του ζωικού κεφαλαίου στα όρια της βοσκοϊκανότητας του νησιού με 
εφαρμογή υποχρεωτικού προγράμματος εκτατικοποίησης. 

6. Εκσυγχρονισμός αλιευτικών καταφυγίων Αγ. Αντωνίου και Αγ. Στεφάνου. 
 

 
 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
 

1. Φύτευση οπορωφόρων δέντρων που καρποφορούν το καλοκαίρι όπως ροδάκινα, 
βερίκοκα, σύκα, φραγκόσυκα, σταφύλια επιτραπέζια καθώς και η καλλιέργεια 
κηπευτικών που θα διατεθούν στην τοπική αγορά. Υπάρχει διαθέσιμη αρδευόμενη 
γεωργική γη για αξιοποίηση και η αυξημένη ζήτηση που προκαλεί ο τουρισμός 
απαιτεί την παραγωγή προϊόντων εντός της τουριστικής περιόδου έστω και σε 
περιορισμένες ποσότητες.  

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

3. Καλλιέργεια αρωματικών φυτών και η διασύνδεση τους με τον φυσιολατρικό 
τουρισμό που είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στο νησί. Η παρουσία αρωματικών 
φυτών σε όλο το νησί δηλώνει την πλήρη προσαρμογή των φυτών αυτών στις 
γεωκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών θα έχει 
θετικές επιπτώσεις και στη μελισσοκομία. 

4. Βελτίωση της μελισσοκομικής χλωρίδας με φυτά που θα δώσουν ανθοφορία εκτός 
της εποχής του θυμαριού είτε από τους ίδιους τους μελισσοκόμους είτε σε κάθε 
προσπάθεια δενδροφύτευσης στο νησί. 
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5. Προτείνεται η τεχνική της μετακινούμενης μελισσοκομίας. Οι μελισσοκόμοι του 

νησιού να αναπτύξουν συνεργασίες με μελισσοκόμους των μεγάλων νησιών που 
μεταφέρουν κυψέλες στην Τήλο, με στόχο την απόκτηση τεχνογνωσίας και την 
αλλαγή του τρόπου εκμετάλλευσης των μελισσιών τους. 

6. Κατασκευή ελαιοτριβείου μικρής κλίμακας με ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των 
παραγωγών. Στην Τήλο δεν υπάρχει υποδομή και οι ελαιοκαλλιεργητές μεταφέρουν 
τον ελαιόκαρπο σε ελαιοτριβεία της Ρόδου επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής. Το 
ελαιοτριβείο σε συνδυασμό με την τάση που υπάρχει για φύτευση νέων 
ελαιοδέντρων, θα δώσει τη δυνατότητα να διοχετευθεί στην τοπική αγορά 
(ξενοδοχεία, εστιατόρια) το ντόπιο ελαιόλαδο. 

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

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

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

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

11. Εξασφάλιση αδειών λειτουργίας από όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις . 

 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

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

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

 
 


