
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 2020 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 
 
 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Το Αγαθονήσι είναι το βορειότερο νησί του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος και 

βρίσκεται πολύ κοντά στη Σάμο. Απέχει 171 ν.μ. από τον Πειραιά και 104 ν.μ.  από τη Ρόδο. Έχει 

έκταση 14,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πλούσιο θαλάσσιο διαμελισμό με απάνεμους όρμους και 

πολλές μικρές βραχονησίδες όπως η Πίτα, η Στρογγυλή, το Νερονήσι, το Κατσαγάνι και το 

Κουνελονήσι και είναι ένας τόπος ιδανικός για ξεκούραστες και ήρεμες διακοπές. Δεν διαθέτει  

πολλά αρχαιολογικά μνημεία και μουσεία, όμως μαγεύει τον ταξιδιώτη με την απλότητά του και 

την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Μεγάλου και του Μικρού Χωριού. 

Η απόσταση του από την Πάτμο, στην οποία υπαγόταν διοικητικά και η έλλειψη 

συγκοινωνιακών μέσων δημιούργησαν δυσκολίες στους κατοίκους του νησιού. Για το λόγο αυτό 

από το 1954 αναγνωρίστηκε ανεξάρτητη κοινότητα. Από το 2011, με την εφαρμογή της νέας 

διοικητικής διαίρεσης της χώρας κατά το Πρόγραμμα Καλλικράτης η κοινότητα προήχθη σε 

Δήμο, με την ίδια περιφέρεια που είχε ως κοινότητα. Στο Αγαθονήσι υπάρχουν τρεις οικισμοί: ο 

μεγαλύτερος είναι το Μεγάλο Χωριό και ακολουθούν το Μικρό Χωριό και ο Άγιος Γεώργιος που 

αποτελεί και το κύριο λιμάνι του νησιού.  

 Στο Αγαθονήσι δεν υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός. Ο πλησιέστερος είναι αυτός της 

Λέρου. Σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό της Λέρου (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) 

προκύπτουν τα  παρακάτω δεδομένα που αφορούν την χρονική περίοδο 1986-2013. Η μέση 

ετήσια θερμοκρασία που καταγράφεται στον προαναφερθέντα μετεωρολογικό σταθμό 

ανέρχεται στους 18,55 °C, ενώ οι μέσες μηνιαίες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 11,04°C (Ιανουάριος) 

και 26,24 °C (Αύγουστος). Η μέση ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία αέρα 7,35°C, καταγράφεται το 

μήνα Φεβρουάριο, ενώ η  μέση μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία καταγράφεται τον Αύγουστο και 

ανέρχεται σε 29,65 °C. Όσον αφορά τις  απόλυτες ελάχιστες και μέγιστες τιμές, η  ελάχιστη 

καταγράφεται τον Φεβρουάριο και η τιμή της ανέρχεται στους 0,00°C, και η μέγιστη τον Ιούλιο 

όπου ο υδράργυρος ανέρχεται μέχρι και τους 36,80 °C. Το μέσο ύψος υετού καταγράφεται κατά 

το μήνα Νοέμβριο και  η τιμή του ανέρχεται σε 965,63mm 
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Επίσης, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα, η  μέση μηνιαία ένταση ανέμου 

καταγράφεται τον Μάρτιο  με επικρατέστερη διεύθυνση τη Βόρεια και με τιμή 9,63 κόμβους. Η 

μέση ετήσια σχετική υγρασία, για την ευρύτερη περιοχή της Λέρου, ανέρχεται σε 66% . 

 

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

Μέση Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

11,04 11,06 13,45 16,32 20,27 24,47 26,18 26,24 23,72 20,98 16,20 12,63 

Μέση  Μέγιστη 
Θερμοκρασία 

13,67 13,61 15,73 19,61 23,24 28,40 29,64 29,65 26,79 24,91 19,61 15,77 

Μέση Ελάχιστη 
Θερμοκρασία 

7,86 7,35 9,43 11,59 14,87 19,28 21,64 21,96 19,85 16,42 12,06 9,52 

Απολύτως Μέγιστη 
θερμοκρασία 

16,6 18,80 21,40 27,40 26,80 33,60 36,80 36,60 31,80 29,40 26,20 19,00 

Απολύτως Ελάχιστη 
θερμοκρασία 

2,40 0,00 2,60 5,20 7,40 12,20 2,20 16,40 12,00 10,00 4,40 2,40 

Μέση  Σχετική Υγρασία (%) 67,83 66,90 68,83 67,51 65,45 59,13 60,67 64,00 61,96 70,62 69,09 70,04 

Μέσο ύψος υετού   
σε mm 

83,20 86,00 49,60 46,30 16,47 0,25 0,00 0,37 12,10 3,57 95,63 67,70 

Μέση μηνιαία διεύθυνση 
ανέμων 

Β 
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 

Μέση Ένταση ανέμου σε 
κόμβους 

8,57 9,52 9,63 7,16 6,59 7,28 8,33 7,68 8,25 6,68 8,76 9,23 

Πηγή: Μετεωρολογικός Σταθμός Λέρου 

 
 

Α.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

To Αγαθονήσι και το σύμπλεγμα των νησίδων Πίττα, Κατσαγάνι, Νερονήσι και Στρογγυλή 

είναι ενταγμένο στο δίκτυο NATURA 2000  με κωδικό GR4210010 ως πολύτιμο καταφύγιο 

σπάνιων πουλιών (Αιγαιόγλαρος κ.α.). Επίσης στο Αγαθονήσι υπάρχει μία από τις 

σημαντικότερες αποικίες του Ασημόγλαρου Larus cachinnans και ζουν η Μεσογειακή φώκια 

(Monachus monachus) και η χελώνα Caretta caretta.  

Το Αγαθονήσι έχει ακανόνιστο επίμηκες σχήμα με μεγάλες ασύμμετρες κολπώσεις. 

Μέγιστο υψόμετρο είναι τα 209 μ. στο βορειοδυτικό τμήμα του. Οι ακτές είναι αλίμενες στη 

βόρεια πλευρά και παρουσιάζουν βαθιές κολπώσεις στη νότια πλευρά του νησιού. 

Στο νησί  ευδοκιμεί και το ενδημικό φυτό Silene holzmannii, που προστατεύεται από τη 

συνθήκη της Βέρνης και την Ελληνική Νομοθεσία, ενώ στις περισσότερες βραχονησίδες γύρω 

από το Αγαθονήσι παρατηρούνται κάποια είδη τα οποία  εκλείπουν, όπως τα : Convolvulus 

oleifolius, Helichrysum orientale, Allium commutatum, Lavatera arborea. 

Οι τύποι των οικοτόπων του Αγαθονησίου κατά το δίκτυο NATURA 2000  είναι οι εξής: 

 Αβαθείς απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο, κολπίσκοι και κόλποι  
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 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά Limonium spp.)  

 Διαπλάσεις ή σχηματισμοί ή θαμνώδεις φυτοκοινωνίες με Euphorbia dendroides  

 Φρύγανα Sarcopoterium spinosum  

 Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου  

 Θαλάσσια σπήλαια 

Η περιοχή του Καθολικού στα Β.Α. φιλοξενεί ιχθυοκαλλιέργειες και συγχρόνως αποτελεί 

αλιευτικό καταφύγιο ως φυσικό λιμάνι. 

 

Α.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

Μια κουκίδα γης, που οριοθετεί τα σύνορα των Νομών Δωδεκανήσου και Σάμου, ένας 

μικρός, ανέγγιχτος παράδεισος, με ανθρώπους «αγαθούς», κατά την αρχαία σημασία της λέξης, 

όπως άλλωστε δηλώνει και τ' όνομα του. Στους ιστορικούς χρόνους το Αγαθονήσι αναφέρεται 

ως Ψετούσσα, ο Θουκυδίδης το ονομάζει Τραγαία, ενώ ο Στράβων και ο Στέφανος ο Βυζάντιος 

το ονομάζουν -μαζί με τις γειτονικές νησίδες- Τραγαίαι και ο Πλούταρχος Τραγιά. Η Τραγαία 

είναι η πατρίδα του φιλοσόφου Θεόγιτου, μαθητή του Αριστοτέλη. 

Το Αγαθονήσι κατοικείται από το 4ο αιώνα π.Χ. σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα. 

Κατά τη βυζαντινή περίοδο πιθανότατα εποικίστηκε από βυζαντινούς εξόριστους στους 

οποίους, λέγεται, οφείλεται και το σημερινό γλωσσικό ιδίωμα των κατοίκων του, μια ιδιαίτερα 

καθαρή ελληνική διάλεκτος.  

Το Μεγάλο Χωριό είναι ο μεγαλύτερος και αρχαιότερος οικισμός του νησιού, αθέατος 

από τη θάλασσα (όπως κτίσθηκε από παλιά για να προστατεύει τους κατοίκους από τις 

πειρατικές επιδρομές). Αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητά του είναι ο πέτρινος τοίχος γύρω από τα 

σπίτια με μεγάλες πόρτες - εισόδους στον οικισμό. Τέλος, στα ανατολικά του νησιού υπάρχουν 

μεγάλα θολωτά οικοδομήματα, οι «θόλοι» που αποτελούν κτίσματα του 11ου αιώνα και 

πιστεύεται ότι ήταν αποθήκες τροφίμων. Ο θρύλος λέει ότι υπάρχει μεγάλο βάραθρο που 

επικοινωνεί με υπόγειες στοές που συνδέουν την μία άκρη του νησιού με την άλλη.  

Αρχαιολογικές Ανασκαφές εκτείνονται σε όλο το νησί, ενώ άξιες επισκεψιμότητας είναι επίσης 

και  πολλές εκκλησίες και εξωκκλήσια του νησιού. 

 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.agathonisi.gr/agathonisi/plirofories/anaskaptontas-ena-organoneno-ohiromeno-epineio-ton-proimon-ellinistikon-hronon.html
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Κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες πραγματοποιούνται τα παρακάτω Πανηγύρια: 

 23 Απριλίου: Του Αγίου Γεωργίου 

 27 Ιουλίου: Του Αγίου Παντελεήμονα 

 15 Αυγούστου: Της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.  

 23 Αυγούστου: Τα Εννιάμερα της Παναγίας στην ομώνυμη εκκλησία στο Μεγάλο Χωριό.  

 29 Αυγούστου: Του Αϊ-Γιάννη του Θερμαστή . Αυτή τη μέρα όλοι έτρωγαν σταφύλια, 

φραγκόσυκα και αχινούς, γιατί αν κατανάλωναν οτιδήποτε άλλο θα πάθαιναν «Θέρμη», εξ 

ου και το προσωνύμιο «Θερμαστής» του Αγίου.  

 

 

Α.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 

Ο μόνιμος πληθυσμός του Αγαθονησίου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 

2011, ανέρχεται σε 185 κατοίκους. Η εξέλιξη του πληθυσμού τη δεκαετία 2001-2011 φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

Μόνιμος Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

  2001 2011 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 152 185 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 188.506 190.988 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 298.462 308.975 

Πηγή: Ελ. Στατ. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του πραγματικού πληθυσμού. 

  
Πραγματικός Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 196 189 160 133 112 158 186 

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 το 1951 έως και το 1991 παρατηρείται συνεχής μείωση του πληθυσμού, από το 

2002 όμως και  έπειτα σημειώνεται  αύξηση. 
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Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011. Τα στοιχεία αυτά, είναι τα επίσημα στοιχεία της Ελ. Στατ. και δίνονται 

ενοποιημένα για τα νησιά Αγαθονήσι και Λειψοί. 

ΦΥΛΟ 
ΟΜΑΔΕΣ 
ΗΛΙΚΙΩΝ  

ΛΕΙΨΟΙ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 

Άρρενες 

0-14 63 

15-24 54 

25-64 292 

65 και άνω 93 

Θήλεις 

0-14 60 

15-24 53 

25-64 259 

65 και άνω 101 

Σύνολο 716 

Πηγή: Ελ. Στατ. (2011) 

     Η διάρθρωση της απασχόλησης του πληθυσμού κατά τομέα φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Νεότερα στοιχεία για την απασχόληση του 

πληθυσμού δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα από την Ελ. Στατ. 

  

Α'ΓΕΝΗΣ Β'ΓΕΝΗΣ Γ'ΓΕΝΗΣ 

Νέοι, Mη 
δυνάμενοι 
να 
καταταγούν 
κατά κλάδο 

Σύνολο 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 36 11 18 2 67 

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 δείχνουν  ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού 

απασχολείται στον πρωτογενή τομέα. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Αγαθονήσι  

υποβάλλονται 22 αιτήσεις για λήψη ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης. Από τις 22 αιτήσεις οι 3 

αφορούν κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους 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 στον Άγιο Γεώργιο. Το Αγαθονήσι  

διαθέτει Λιμενικό Σταθμό και οι λιμενικές και θαλάσσιες δραστηριότητες καλύπτονται από το 

Υπολιμεναρχείο Πάτμου, το οποίο υπάγεται στο Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.  

 

Ύδρευσης - Άρδευσης  

Οι ανάγκες ύδρευσης του νησιού καλύπτονται από :  

α) Μονάδα αφαλάτωσης με δυναμικότητα 80 κμ./μέρα,  

β) Δημοτική γεώτρηση με δυνατότητα άντλησης 20κμ. και  

γ) Με την μεταφορά νερού με υδροφόρο πλοίο (1500κμ./μήνα) κατά τους θερινούς 

μήνες (Μάϊο-Σεπτέμβριο) που οι ανάγκες νερού είναι αυξημένες. 

 

Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας 

Η ενεργειακή υποδομή αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από το δίκτυο της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Υπάρχει ένα εργοστάσιο ΔΕΗ ΤΠΣ Αγαθονησίου στην περιοχή “Άγιος Γεώργιος’’.  

Η χρήση ήπιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιορίζεται στη χρήση της ηλιακής 

ενέργειας για θέρμανση νερού για οικιακή χρήση. Υπάρχουν 45 φωτοβολταϊκοί σταθμοί για το 

δημοτικό φωτισμό. 

Το δίκτυο του ΟΤΕ καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας. 

Τηλεπικοινωνιακά, πέραν της σταθερής τηλεφωνίας, το νησί καλύπτεται σήμερα με 

περισσότερες της μίας, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. 
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Υπηρεσίες  

Στο νησί εκτός από τις Υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν: 

 ΚΕΠ 

 Ταχυδρομείο 

 Λιμενικό Φυλάκιο 

 Δημοτικό Κτίριο Επιβατών Λιμένα 

 Αίθουσα Πολιτιστικών εκδηλώσεων 

 Δημοτικό Ιατρείο 

 Δημοτικό Οδοντιατρείο, στο οποίο μεταβαίνει Οδοντίατρος από τη Λέρο  μία φορά το 

μήνα και παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του. 

Επίσης υπάρχει Δημοτικό Αρτοποιείο και Δημοτικό Πρατήριο Καυσίμων, τα οποία 

μισθώνονται σε ιδιώτες.  

Όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες υπάρχει Γήπεδο ποδοσφαίρου και  5x5. 

Όσον αφορά της εκπαίδευση στο Αγαθονήσι λειτουργούν ένα Δημοτικό σχολείο και ένα 

Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις. 

 

Α.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Α.6.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Οι κάτοικοι του Αγαθονησίου ασχολούνται με την γεωργία, την αλιεία και την 

κτηνοτροφία με τη στήριξη του Αγροτικού Συνεταιρισμού. 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

     Η γεωργική γη που δύναται να καλλιεργηθεί είναι  500στρ., σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα. Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι είναι 3.800στρ. Ο 

βοσκότοπος όμως, που αξιοποιείται, σύμφωνα με τον κατάλογο του δικαιώματος βοσκής για το 

2013 του Δήμου Αγαθονησίου, είναι 2.292στρ. Η βόσκηση αγροτικών ζώων και συγκεκριμένα 

αιγοπροβάτων αποτελεί την κυρίαρχη χρήση γης  του Αγαθονησίου. Η έκταση των 9.900 στρ. 

που χαρακτηρίζονται ως δάση- ημι-φυσικές εκτάσεις αποτελούνται κατά 99% από εκτάσεις που 

καλύπτονται από θαμνώδη, φρυγανώδη ή/και ποώδη βλάστηση και οι οποίες μπορούν να 

αξιοποιηθούν στην κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία . 
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Πηγή: Χρήσεις γης (Στατιστική) 1999-2000 

 

Ακολουθεί η διάρθρωση των καλλιεργειών κατά κατηγορία.  

Κατηγορίες Καλλιεργειών 
Σύνολο 
έκτασης 
(στρ.) 

Αρδευόμενη 
Έκταση 
(στρ.) 

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας και 
λοιπές καλλιέργειες 

449 0 

Κηπευτική γη, θερμοκήπια 1 0 

Αμπέλια 1 0 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 18 0 

Αγρανάπαυση 0 0 

Σύνολο Γεωργικής Γης 469 0 

 
   Πηγή: Ετήσιο Στατιστικό δελτίο 2009 
 

Στο παρακάτω Πίνακα φαίνεται η διάρθρωση των καλλιεργειών αναλυτικά. Να 

σημειωθεί ότι, αν και υπάρχουν ελαιόδενδρα στο νησί, δεν υπάρχουν εγγραφές 

ελαιοκαλλιεργητών στο Ελαιοκομικό Μητρώο. 

    

Α/Α Είδος Έκταση Παραγωγή 

1 Σιτάρι σκληρό 20 7.000 

2 Λαθούρια (φάβα) 3 400 

3 Κριθάρι για σανό 134 25.000 

4 Βρώμη για σανό 172 21.000 

5 Βίκος για σανό 120 15.000 

6 Κρεμμύδια ξερά 1 800 

7 Ελαιόδεντρα ελαιοποιήσεως 18 300 

8 Άμπελοι για οινοπαραγωγή 1 300 

9 Συκιές   400 

10 Αμυγδαλιές   400 

ΣΥΝΟΛΟ 469   

 
  Πηγή: Ετήσιο Στατιστικό δελτίο 2009 

 

Χρήσεις 

Αγαθονήσι Ν. Δωδεκανήσου 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Γεωργική γη 500 3 765.900 28 

Βοσκότοποι 3.800 26 520.400 19 

Δάση 9.900 69 1.200.500 44 

Λοιπές 
εκτάσεις 

200 1 217.200 8 

Σύνολο 14.400 100 2.704.000 100 
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ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

Η διάρθρωση του ζωικού πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.    

Είδος Αριθμός Ζώων 

Όνοι (αρσενικά) 8 

Όνοι (θηλυκά) 5 

Βοοειδή (αρσενικά) 9 

Βοοειδή (θηλυκά) 24 

Πρόβατα (κοπαδιάρικα) 340 

Αίγες (κοπαδιάρικες) 1300 

Κότες 900 

  Πηγή: Ετήσιο στατιστικό δελτίο 2009 Ελ. Στατ. 
 
 

Οι κλάδοι που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον είναι η αιγοπροβατοτροφία και η αλιεία. 

Βοοειδή υπάρχουν λίγα στο νησί ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι καλύπτουν ανάγκες της 

οικογενειακής κατανάλωσης. 

 

Αιγοπροβατοτροφία 
 

Στο νησί υπάρχουν 21 εκμεταλλεύσεις και εκτρέφονται συνολικά 1.364 αιγοπρόβατα 

σύμφωνα με το μητρώο της Κτηνιατρικής και το δικαίωμα βοσκής Δήμου Αγαθονησίου 2012. 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι τα πρόβατα είναι 307 ενώ οι αίγες είναι πολύ περισσότερες και 

ανέρχονται σε  1.057. 

Πηγή: Μητρώο Κτηνιατρικής 2012 & δικαίωμα βοσκής Δήμου Αγαθονησίου 2012. 
 

 

Από τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων διαπιστώνεται ότι οι μονάδες με τα 

περισσότερα ζώα είναι μικρές και ο αριθμός των ζώων κυμαίνεται από 11 έως 150.    Καμία δε 

διαθέτει 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 και  τη συμπληρωματική τροφή. 

Σύμφωνα με τον πίνακα (φυτικής παραγωγής ) καλλιεργούνται 426στρ. για παραγωγή 

ζωοτροφών.    

Ο κύριος προσανατολισμός της κτηνοτροφίας του νησιού είναι η παραγωγή κρέατος  ενώ 

η αξιοποίηση του γάλακτος είναι μικρή. 

  

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
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1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 1 ΕΩΣ 10 ΖΩΑ    -       -              -     -       -       -       -          - 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 11 ΕΩΣ 150 ΖΩΑ 19 995 765 62 827 155 17 172 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 151 ΕΩΣ 300 ΖΩΑ 2 369 222 8 230 125 10 135 

ΣΥΝΟΛΟ 21 1.364 987 70 1.057 280 27 307 
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Βοοτροφία 

Από τις 21 εκμεταλλεύσεις που ασχολούνται με την εκτροφή αιγοπροβάτων, οι πέντε (3) 

εκτρέφουν και βοοειδή. Συνολικά εκτρέφονται 29 βοοειδή. Τα 11 είναι από 6Μ-24Μ, και τα 18 

είναι άνω των 2 ετών. Ο αριθμός αυτός θεωρείται αξιόλογος, αναφορικά με το μέγεθος του 

νησιού.  

 

 

ΑΛΙΕΙΑ 

 Στον Αγαθονήσι δραστηριοποιούνται δέκα ( 10 ) επαγγελματικά σκάφη μικρής παράκτιας 

αλιείας στα οποία απασχολούνται επαγγελματικά δεκαοκτώ  ( 18 ) αλιείς και δέκα ( 10 ) σκάφη 

ερασιτεχνικής αλιείας .  

 Υπάρχουν   επίσης τρεις  (3) πλωτές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας οι οποίες έχουν 

εγκατεστημένους κλωβούς σε πέντε (5) σημεία. Τα είδη που εκτρέφονται και οι παραγόμενες 

ποσότητες βρίσκονται στον παρακάτω  πίνακα . 
 

 

 Παραγωγή Ιχθυοκαλλιεργητικών Μονάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Αγαθονήσι, έτος  2012) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΘΕΣΗ ΈΚΤΑΣΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΥΝ/ΤΗΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ 

Α.Ε.Β.Ε. 

ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΝΙΩΝΑΣ 10 στρ. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΙΧΘΥΕΣ 150 τόνοι 

ΝΕΡΟΝΗΣΙ Α’ 10 στρ. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΙΧΘΥΕΣ 150 τόνοι 

ΝΕΡΟΝΗΣΙ Β’ 10 στρ. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΙΧΘΥΕΣ 150 τόνοι 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΜΑΪΣΤΡΟΣ 10 στρ. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΙΧΘΥΕΣ 150 τόνοι 

ΙΧΘ. ΠΟΡΟΣ 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε. ΠΟΡΟΣ 10 στρ. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΙΧΘΥΕΣ 150 τόνοι 

Πηγή: Τμ. Αλιείας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (2012) 

 

Το Αγαθονήσι διαθέτει ένα (1) αλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή Καθολικό στα ΒΑ του 

νησιού. 

     Οι ποσότητες και το είδος αλιευμάτων που διατίθενται στην νήσο Αγαθονήσι είναι 

συνάρτηση τόσο του εποχιακού χαρακτήρα τους όσο και της τουριστικής κίνησης.     

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. 
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Α.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

  Στον δευτερογενή τομέα απασχολείται μόνο το 16,4 του ενεργού πληθυσμού του 

Αγαθονησίου. 

Η παραγωγή τυροκομικών προϊόντων γίνεται σε οικογενειακή κλίμακα, εκτιμάται πως 

παράγονται 2.000 κιλά σκληρό τυρί και 2.000 μαλακό τυρί (τύπου μυζήθρας) και διοχετεύεται 

τοπικά,  σε εντόπιους και τουρίστες.  

 

Α.6.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Τουρισμός 

Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη του τουρισμού, έχει δημιουργηθεί μικρή 

τουριστική υποδομή και έχουν ανεγερθεί μικρές μονάδες ενοικιαζομένων δωματίων με 34 

κλίνες συνολικά. 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 0 0 0 

ΛΟΙΠΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 3 17 34 

ΣΥΝΟΛΟ 3 17 34 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,,Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων Δωδεκανήσου 

 

Η εστίαση των επισκεπτών γίνεται στα καταλύματα της περιοχής ή στα εστιατόρια. Στο 

νησί δραστηριοποιούνται  πέντε επιχειρήσεις εστίασης σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου 

επιχειρήσεων της Ελ.Στατ (2008).   

 

 

Μεταφορές-Συγκοινωνία 

Το Αγαθονήσι δεν έχει απευθείας σύνδεση με πλοίο από τον Πειραιά. Συγκοινωνιακά το 

νησί εξυπηρετείται τέσσερις φορές την εβδομάδα με  μικρό οχηματαγωγό πλοίο όπου 

συνδέεται με τα νησιά Κάλυμνο, Λέρο, Λειψούς, Πάτμο, Αρκιούς και Σάμο (Πυθαγόρειο), δύο 

φορές με ταχύπλοο καταμαράν και μια φορά την εβδομάδα με τη Ρόδο. Κατά τους θερινούς 

μήνες το νησί εξυπηρετείται και με υδροπτέρυγα από την Κω με συχνά δρομολόγια. 
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
1. Οι επισκέπτες του νησιού, αποτελούν ευκαιρία για την απορρόφηση των τοπικών  

προϊόντων. 
 

2. 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 
 

3. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας μικρών μονάδων  
επεξεργασίας ζωικών προϊόντων (τυροκομείο) προσαρμοσμένων στην μικρή παραγωγή  
του νησιού. 
 

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

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
1. Η ρευστότητα των δρομολογίων δυσκολεύει τη διάθεση των προϊόντων. 

 

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

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

1. Δυσκολίες προσβασιμότητας όλο το χρόνο, ιδιαίτερα το χειμώνα 
 

2. Αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω νησιωτικότητας  
 

3. Λόγω της θέσης του αποτελεί πύλη εισόδου παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα γεγονός  
          που διαταράσσει το ρυθμό ζωής των λιγοστών κατοίκων.  
 

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

5. Δεν υπάρχουν υποδομές σφαγείου στο νησί. 
 

6. Η εκτροφή των αιγοπροβάτων κυρίως για  την παραγωγή κρέατος 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 
1. Πληθυσμιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια και αύξηση οικονομικά ενεργών ατόμων  

          ιδιαίτερα νέων σε ηλικία που απασχολούνται  στον πρωτογενή τομέα. 
 

2. Παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας αιγοπρόβειου και βόειου κρέατος λόγω της εκτατικής  
          εκτροφής και της περιορισμένης χρήσης χημικών ουσιών (φυτοφάρμακα, λιπάσματα)         
          στις  περιορισμένες καλλιεργούμενες εκτάσεις του νησιού 
 

3. Η καλή κατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας 
 

4. Ευνοϊκές κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
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Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 
Η ενασχόληση των κατοίκων του Αγαθονησίου με τον πρωτογενή τομέα είναι αξιοσημείωτη με 

βάση τον πληθυσμό του. Παρόλα αυτά κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη-διεύρυνση του 

πρωτογενή τομέα, η ανάδειξη και προώθηση των παραγόμενων  προϊόντων και  διασύνδεση 

τους με τον τουρισμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στοχεύοντας στις παρακάτω δράσεις: 

  
 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

1. Κατασκευή δεξαμενής για τη συγκέντρωση του νερού της βροχής που απορρέει από το 

ελικοδρόμιο, ώστε να χρησιμοποιηθεί για άρδευση και πότισμα των ζώων 

2. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για επισκευή και συντήρηση των οικιακών 

δεξαμενών νερού (στέρνες).  

3. Οικονομική ενίσχυση και απλούστευση διαδικασιών, για τη μεταφορά των αμνοεριφίων 

και βοοειδών που προορίζονται για σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο  

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

   

1. Φύτευση οπορωφόρων δέντρων που καρποφορούν το καλοκαίρι όπως σύκα, 

φραγκόσυκα, αμυγδαλιές, αγραπιδιές (γκόρτσια) τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερες 

απαιτήσεις σε νερό. 

2.  Αύξηση της καλλιέργειας ζωοτροφών στο νησί και  φύτευση δένδρων π.χ. χαρουπιάς 

σε ιδιόκτητες εκτάσεις  για αντικατάσταση των εισαγόμενων ζωοτροφών που 

αυξάνουν το κόστος παραγωγής της κτηνοτροφίας.  

3. Ίδρυση μικρού τυροκομείου, για την επεξεργασία κυρίως «γίδινου» γάλακτος και 

συναφών γαλακτοκομικών προϊόντων από ομάδα παραγωγών του Αγαθονησίου. Αυτό 

θα οδηγήσει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που θα έχουν τη δυνατότητα να 

διοχετευθούν στην τοπική αγορά .  

4. Δημιουργία μικρού καταστήματος από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ή από ιδιώτη για την 

ανάδειξη και την προώθηση των τοπικών προϊόντων . 

5. Ανάπτυξη του Αλιευτικού Τουρισμού με τη φιλοξενία ατόμων - τα οποία δεν ανήκουν 

στο πλήρωμα του σκάφους - σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με σκοπό την 



14 

 

αναψυχή, την επίδειξη αλιευτικών μεθόδων, τη σίτιση και γενικά την παροχή 

τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με την αλιεία.  

6. Εγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας μικρής κλίμακας από ομάδα αλιέων.  

7. Δημιουργία, μικρής κλίμακας, εγκαταστάσεων τυποποίησης, μεταποίησης και 

εμπορίας αλιευτικών προϊόντων (συσκευαστήρια, ψυκτικοί και αποθηκευτικοί χώροι) 

για την παραγωγή παραδοσιακών αλίπαστων και άλλων ιχθυοπαρασκευασμάτων.  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1. Προτείνεται η εκπαίδευση των νέων που απασχολούνται  με τον πρωτογενή τομέα αλλά 

και ατόμων που επιθυμούν να ασχοληθούν ώστε να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τις 

νέες τεχνικές που δεν εφαρμόζονται στο νησί.  

2. Προτείνεται η ενημέρωση σε κοινοτικά προγράμματα για ιδιωτικές επενδύσεις και 

επιδοτήσεις καθώς και σε θέματα που αφορούν νομικό πλαίσιο για άδειες λειτουργίας 

και ανάπτυξη συλλογικών δομών. 

 


