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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

    H Αστυπάλαια (ή Αστροπαλιά ή Αστουπαλιά όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι) είναι 

το τέταρτο σε μέγεθος και το δυτικότερο νησί των Δωδεκανήσων. Βρίσκεται δυτικά της 

Νισύρου και ανατολικά της Ανάφης (Κυκλάδες). Η Αστυπάλαια λειτουργεί ως “γέφυρα” που 

ενώνει τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αφού  ανήκει διοικητικά στα Δωδεκάνησα αλλά 

γεωγραφικά και πολιτισμικά στέκει ανάμεσα στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, 

συνδυάζοντας στοιχεία και από τα δύο νησιώτικα συμπλέγματα. 

     Έχει έκταση 97 τ.χλμ., ακτογραμμή 110 χλμ. και 1.334 κατοίκους. Απέχει 23 

ναυτικά μίλια από την Κω, 96 ν.μ. από τη Ρόδο και 117 ν. μ. από τον Πειραιά. Γεμάτη ψηλούς 

βράχους και λόφους, η υψηλότερη κορυφή είναι 482μ.,  με πανέμορφες ακρογιαλιές και 

γραφικά χωριά, προσκαλεί τον επισκέπτη σε ένα μαγικό ταξίδι στο γαλάζιο του Αιγαίου και 

το λευκό των σπιτιών της. Μια μικρή λωρίδα γης περίπου 100 μέτρων, το Στενό, χωρίζει το 

νησί σε δύο τμήματα το μέσα και το έξω νησί. Στα νοτιοανατολικά υπάρχουν διάφορα μικρά 

νησιά, όπως η Αγία Κυριακή, ο Χονδρός, το Κουνούπι και ο Κουτσομύτης. Στα Δυτικά 

βρίσκονται οι νησίδες Οφιδούσα, Χτένια, Ποντικούσα και άλλες. Η πρωτεύουσα του νησιού 

είναι ο ομώνυμος οικισμός, ή αλλιώς Χώρα και συνδέεται με το λιμάνι (Πέρα Γιαλό). Εκτός 

από τη Χώρα που είναι η πρωτεύουσα, υπάρχουν τα χωριά Ανάληψη (παλιά ονομασία 

Μαλτεζάνα ή Μαρτιζάνα) όπου  βρίσκεται και το αεροδρόμιο του νησιού, το Λιβάδι που 

κατοικείται τους καλοκαιρινούς μήνες και στα ΒΑ του νησιού το Βαθύ.  

Ολόκληρο το νησί έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και δύο 

οικισμοί του ως Παραδοσιακοί. 

Το ανάγλυφο του νησιού είναι ημιορεινό με δύο διακριτές πεδινές εκτάσεις στο 

νοτιοδυτικό και βορειοανατολικό τμήμα του νησιού (Λιβάδι και Βαθύ, αντίστοιχα) και με 

υψηλότερες κορφές τη «Βάρδια» (482μ) και «Καστελλάνο» (366μ). Η πολυσχιδής 

ακτογραμμή μήκους 110χλμ., σχηματίζει πολλούς μικρούς κόλπους, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις τα υψώματα επεκτείνονται περιμετρικά μέχρι τη θάλασσα δημιουργώντας 

απόκρημνες ακτές. 
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 Σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό της Αστυπάλαιας (Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία) προκύπτουν τα  παρακάτω δεδομένα που αφορούν την χρονική περίοδο 1977-

2013. Η μέση ετήσια θερμοκρασία που καταγράφεται στον προαναφερθέντα μετεωρολογικό 

σταθμό ανέρχεται στους 19,27 °C, ενώ οι μέσες μηνιαίες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 11,68°C 

(Φεβρουάριος) και 27,20 °C (Ιούλιος). Η μέση ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία αέρα 7,73°C, 

καταγράφεται το μήνα Φεβρουάριο, ενώ η  μέση μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία 

καταγράφεται τον Ιούλιο και ανέρχεται σε 32,09 °C. Όσον αφορά τις  απόλυτες ελάχιστες και 

μέγιστες τιμές, η  ελάχιστη καταγράφεται τον Φεβρουάριο και η τιμή της ανέρχεται στους -

5,00°C, και η μέγιστη τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο όπου ο υδράργυρος ανέρχεται μέχρι και 

τους 40,20 °C.  

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

Μέση Μηνιαία 
Θερμοκρασία 

12,26 11,68 12,96 15,31 18,97 23,81 27,20 26,13 22,77 20,26 15,07 13,56 

Μέση  Μέγιστη 
Θερμοκρασία 

14,80 14,53 15,95 17,97 21,41 28,25 32,09 30,53 25,77 21,19 17.96 16,67 

Μέση Ελάχιστη 
Θερμοκρασία 

8,57 7,73 9,30 10,98 15,73 19,37 22,25 21,67 18,29 16,42 13,09 9,66 

Απολύτως Μέγιστη 
θερμοκρασία 

21,40 22,40 21,30 27,20 32,40 40,20 40,20 39,00 30,00 37,20 29,00 24,00 

Απολύτως Ελάχιστη 
θερμοκρασία 

1,00 -5,00 0,60 5,00 10,00 14,00 13,20 12,30 11,20 9,00 7,60 2,00 

Μέση  Σχετική Υγρασία 
(%) 

69,74 65,86 73,06 69,44 69,03 61,97 67,11 65,72 69,45 76,09 79,06 75,00 

Μέση μηνιαία διεύθυνση 
ανέμων 

Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν 

Η μέση ετήσια σχετική υγρασία, για την ευρύτερη περιοχή της Αστυπάλαιας 

ανέρχεται σε 70,13% . 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας το μέσο 

ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στην Αστυπάλαια από το έτος 1985 έως 

και το έτος 2012 κυμαίνεται από 196,4 – 620,9 mm, με μέση τιμή τα 400 mm  

 

Α.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η Αστυπάλαια έχει αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα ως οικολογικά 

σημαντική περιοχή καθώς φιλοξενεί πολλά σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Το ανατολικό 

τμήμα του νησιού και το σύμπλεγμα των 12 γύρω νησίδων  (Κουνούπι Οφιδούσα, 

Κουτσομύτι, Τιγάνι, Μονή, Φτενό, Χονδρόπουλος,  Φωκιονίσια, Λιγνό, Χονδρή, Αγία Κυριακή 

και Ποντικούσα) εκτάσεως 476,5 Ηα είναι ενταγμένα στο δίκτυο NATURA 2000  με κωδικό 
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GR4210009 και έχουν χαρακτηριστεί ως βιότοπος CORINE, ανάμεσα στους 39 της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

Το έδαφος είναι ως επί το πλείστον ορεινό και λοφώδες, με κύρια πετρώματα τον 

ασβεστόλιθο και τον φλύσχη. Οι ακτές της Αστυπάλαιας, είναι απότομες και πολυσχιδείς, 

σχηματίζοντας πλήθος κόλπων, όρμων και κολπίσκων.  

Στην Αστυπάλαια υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα σπήλαια: του Νέγρου κοντά στην 

παραλία Βάτσες, το οποίο συνδέεται με ιστορίες για πειρατές και θησαυρούς, και του 

Δράκου, στο βορειοανατολικό άκρο, το οποίο διαθέτει εντυπωσιακούς σταλακτίτες και 

σταλαγμίτες και σύμφωνα με την παράδοση, αποτέλεσε καταφύγιο πειρατών.  

Σε ό,τι αφορά τη χλωρίδα το νησί φιλοξενεί ενδημικά φυτά του Αιγαίου, όπως τα 

Anthemis scopulorum, Arenaria aegaea,  Campanula laciniata, Dianthus cinnammeus, Fibigia 

lunarioides κ..α. καθώς επίσης και άλλα σπάνια είδη όπως τα Aristolochia parviflora,  Carum 

multiflorum, Convolvulus scamonia, Linum arboreum κ.ά.  

Η βλάστηση στο ανατολικό τμήμα της Αστυπάλαιας χαρακτηρίζεται από 

θαμνοκυπάρισσα, σχίνα και αραιά φρύγανα. Στο δυτικό τμήμα κυριαρχούν τα φρυγανικά 

είδη (αφάνα, αστοιβή, γαλαζαστοιβή), ενώ στις κοίτες των χειμάρρων απαντώνται λυγαριές, 

πικροδάφνες και συκιές. Στους παραθαλάσσιους οικισμούς και κυρίως στα Λιβάδια, βόρεια 

των οποίων βρίσκεται το φράγμα της Αστυπάλαιας, υπάρχουν ελαιόδεντρα, συκιές, 

αλμυρίκια, αλλά και κωνοφόρα, καλαμιώνες και αμπέλια. 

 Η παρουσία αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών είναι συνυφασμένη με το τοπίο 

της Αστυπάλαιας και τα έντονα αρώματα της αυτοφυούς βλάστησης συνεπαίρνουν τους 

επισκέπτες του νησιού. Στα βουνά της Αστυπάλαιας  φυτρώνει άγριο και το σπάνιο φυτό 

κρόκος, το οποίο συλλέγεται κάθε Νοέμβριο καθώς οι στήμονές του χρησιμοποιούνται στην 

τοπική μαγειρική και ζαχαροπλαστική με την ονομασία ζαφορά.  

Στη θαλάσσια περιοχή εκτείνονται λιβάδια ποσειδωνίας, ενός υδρόβιου 

φανερόγαμου φυτού που δημιουργεί υποθαλάσσια λιβάδια τα οποία εμπλουτίζουν το νερό 

με οξυγόνο.  

Στις θαλάσσιες σπηλιές της Αστυπάλαιας και των γύρω νησιών ζει η μεσογειακή 

φώκια ενώ στη θαλάσσια περιοχή έχουν παρατηρηθεί το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus), τo 

ζωνοδέλφινο (Stenella  caeruleoalba), η πρασινοχελώνα (Chelonia mydas) και η θαλασσοχελώνα 
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{Caretta caretta). Στις γύρω βραχονησίδες φωλιάζουν σπάνια πουλιά του Αιγαίου, όπως ο 

αρτέμης, ο μαυροπετρίτης και. ο θαλασσοκόρακας. Επίσης, συναντώνται 3 είδη σαυρών: 

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus), Οφίσωψ (Ophisops elegans) και Σιλιβούτι (Podarcis 

erhardii) και 5 είδη θηλαστικών (Κηπομυγαλίδα, Αγριοκούνελο, Λαγός, Μαυροποντικός, 

Σπιτοποντικός). Διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες και ενέργειες όπως οι φωτιές, η 

έντονη αλιεία, το κυνήγι, η συνεχής δόμηση καθώς και η βόσκηση, ασκούν πίεση στα 

οικοσυστήματα της περιοχής και επιπλέον, απειλούν τόσο τους χερσαίους όσο και τους 

θαλάσσιους οργανισμούς. 

Στην Αστυπάλαια ανήκουν επίσης, η νησίδα Σύρνα, στα νοτιοανατολικά και οι 

βραχονησίδες Ζαφοράς, Καράβια και Αυγό, αρκετά νότια της Αστυπάλαιας, καταμεσής του 

πελάγους. 

 

Α.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

    Το νησί της Αστυπάλαιας έχει πολλά ιστορικά μνημεία ενώ χαρακτηριστικό είναι 

το Ενετικό κάστρο. Αξιοπρόσεκτη είναι μια συστάδα από 8 ανεμόμυλους που βρίσκονται 

στην κορυφογραμμή στη Χώρα. Έχουν σχήμα κυλίνδρου  και ανήκουν στην κατηγορία του 

ξετροχάρη μύλου, του οποίου η σκεπή γυρίζει ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου. 

Αξιόλογα δείγματα της ιστορίας του τόπου είναι επίσης ένας τετραώροφος πύργος ο 

επονομαζόμενος Σεράι, τα Λουτρά του Ταλλαρά (υστερορωμαϊκό μνημείο με εξαιρετικά 

ψηφιδωτά), το Κάστρο του ΄Αη Γιάννη, το φρούριο Καστελλάνο, η αρχαία νεκρόπολη, ένας 

μινωικός οικισμός στο Βαθύ. Στη θέση Κυλίντρα βρέθηκε εκτεταμένο νεκροταφείο βρεφών 

και νηπίων, που χαρακτηρίζεται μοναδικό παγκοσμίως. Στην πλατεία της Χώρας βρίσκεται η 

Ναρκίσσειος Δημοτική Βιβλιοθήκη με πολλά βιβλία και σπάνιες εκδόσεις. 

Το θρησκευτικό κέντρο και το πιο σημαντικό προσκύνημα του νησιού βρίσκεται στις 

ρίζες του ενετικού κάστρου των Querini και είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Πορταΐτισσα 

της Μονής Ιβήρων. Άλλα  επίσης αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία είναι : 

 Η εκκλησία της Μεγάλης Παναγιάς στη Χώρα, με βοτσαλωτό δάπεδο στην αυλή.  
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 Η εκκλησία της Παναγιάς της Πουλαριανής βρίσκεται στον Πούλαρη, στο δρόμο για το 

Βαθύ. Σύμφωνα με τους ντόπιους, ο βράχος σχηματίζει την Παναγία με το βρέφος στην 

αγκαλιά της.  

 Οι πέντε παλαιοχριστιανικές βασιλικές εκκλησίες, της Αγίας Βαρβάρας και του Καρέκλη 

στην Ανάληψη, των Αγίων Αναργύρων στη Χώρα και του Αγίου Βασιλείου και τα Άγια 

των Αγίων στο Λιβάδι.  

Κάθε καλοκαίρι διοργανώνεται στην Αστυπάλαια το Πολιτιστικό Φεστιβάλ 

Αστυπάλαιας. Συναυλίες, εκθέσεις, καθώς και η αναβίωση τοπικών εθίμων και παλαιών 

παιχνιδιών περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που διαρκούν από τον Ιούλιο 

έως τον Αύγουστο. 

Στην Αστυπάλαια υπάρχουν τα εξής Μουσεία: 

 Στη Χώρα « Το Εκκλησιαστικό Μουσείο», το οποίο είναι ενταγμένο στο μοναστηριακό 

συγκρότημα της Παναγίας της Πορταΐτισσας και  

 Στον Πέρα Γυαλό « Το Aρχαιολογικό Μουσείο», το οποίο περιλαμβάνει εκθέματα από 

την προϊστορική εποχή μέχρι και τη μεσαιωνική περίοδο  

 

Α.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Ο μόνιμος πληθυσμός της Αστυπάλαιας σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 

ανέρχεται σε  1.334 κατοίκους. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του 

μόνιμου πληθυσμού την τελευταία δεκαετία. 

Μόνιμος Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

  2001 2011 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1..385 1..334 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 188.506 190.988 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 298.462 308.975 

Πηγή: Ελ. Στατ.(2011) 
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Η εξέλιξη του πραγματικού πληθυσμού από το 1951 μέχρι το 2011 φαίνεται στον 

παρακάτω Πίνακα.  

  
Πραγματικός Πληθυσμός  / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1.807 1.558 1.146 1.034 1.073 1.238 1.270 

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 1981 

και στη συνέχεια μικρή 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.  

Η ηλικιακή δομή του μόνιμου πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα 

με την απογραφή του 2011. 

Ομάδες ηλικιών Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

0-14 84 91 175 

15-24 75 44 119 

25-64 387 388 775 

65  και άνω 130 135 265 

Σύνολο 676 658 1.334 

Πηγή: Ελ. Στατ. (2011) 

Η διάρθρωση της απασχόλησης του πληθυσμού κατά τομέα φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα (2001)  

Διάρθρωση Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού, 2001 

Νησί Α’ γενής Β’ γενής Γ’ γενής 

Νέοι μη 
δυνάμενοι να 

καταταγούν κατά 
κλάδο 

Σύνολο 
ενεργού 

πληθυσμού 

Αστυπάλαια 93 119 200 42 454 

Σύνολο Νομού 
Δωδ/σου  4.616 13.394 55.994 8.332 82.336 

Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου 9.854 25.529 80.932 12.425 128.740 

Πηγή: Ελ. Στατ. (2001) 
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Τα στοιχεία του πίνακα επιβεβαιώνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού 

(44%) απασχολείται στον Τριτογενή τομέα κάτι που είναι αποτέλεσμα της ραγδαίας 

ανάπτυξης του τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην 

Αστυπάλαια υποβάλλονται 50 αιτήσεις για λήψη ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης. Από τις  

αιτήσεις οι 35 αφορούν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθώς αιτούνται επιπλέον και 

εξισωτική αποζημίωση.  

 
 
Α.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 

Υπηρεσίες 

Στην Αστυπάλαια εκτός από τις Δημοτικές Υπηρεσίες λειτουργούν οι εξής Δημόσιες: 

 Ταχυδρομείο  

 Αστυνομία  

 Λιμεναρχείο  

 Τελωνείο  

 Αεροδρόμιο  

Επίσης υπάρχει Αγροτικό Ιατρείο (Πολυδύναμο Ιατρείο)  και Τράπεζα. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση στο νησί λειτουργούν ένα Νηπιαγωγείο, ένα Δημοτικό σχολείο 

και ένα Γυμνάσιο . 

 

Μεταφορών 

Το οδικό δίκτυο του νησιού φαίνεται ότι καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες 

μεταφοράς προϊόντων και εφοδίων.  

     Η Αστυπάλαια διαθέτει δύο λιμάνια. Τον Άγιο Ανδρέα, που είναι ο κύριος λιμένας 

του νησιού και το λιμάνι της Σκάλας στο οποίο ελλιμενίζεται μόνο το πλοίο «Νήσος 

Κάλυμνος». Οι λιμενικές και θαλάσσιες δραστηριότητες καλύπτονται από το Λιμενικό 

Σταθμό Αστυπάλαιας ο οποίος υπάγεται στο Λιμενικό Ταμείο Κω. Το λιμάνι της Αστυπάλαιας 
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διαθέτει υπηρεσίες Τελωνείου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων και επομένως είναι δυνατό να εξυπηρετήσει κινήσεις 

εξωτερικού. 

     Η Αστυπάλαια συνδέεται ακτοπλοϊκώς με τον Πειραιά 5 φορές την εβδομάδα, με 

τις Κυκλάδες (Νάξο, Δονούσα, Αμοργό) 4 φορές την εβδομάδα και με την Πάρο 1 φορά την 

εβδομάδα. Με τη Ρόδο και τα άλλα νησιά της άγονης γραμμής συνδέεται μία φορά την 

εβδομάδα. Ενώ με την Κάλυμνο άλλες 3 φορές με τοπικό δρομολόγιο.   

   Επίσης η Αστυπάλαια διαθέτει αεροδρόμιο. Συνδέεται αεροπορικώς με την Αθήνα 

(Ελ. Βενιζέλος) 6 φορές την εβδομάδα και με Ρόδο-Κω-Κάλυμνο-Λέρο 3 φορές την 

εβδομάδα.  

 Ύδρευσης - Άρδευσης  

    Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που αποτελούν το γεωλογικό υπόβαθρο σύμφωνα με 

το γεωλογικό χάρτη του νησιού, ο φλύσχης με επικράτηση ψαμμιτών προς τους μεσαίους 

και ανώτερους ορίζοντες (νοτιοδυτικό τμήμα) και οι κρητιδικοί ασβεστόλιθοι, τεφροί 

κρυσταλλικοί, μαύροι ρουδιστοφόροι με αφθονία απολιθωμάτων (γαστερόποδα κλπ) και 

ασβεστόλιθοι νουμμουλιτοφόροι (βορειοανατολικό τμήμα). Αυτοί επιτρέπουν τη διείσδυση 

των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων σε ποσοστό, που εκτιμάται γύρω στο 30%, γεγονός 

που επιτρέπει τη δημιουργία και εκμετάλλευση των υδροφόρων οριζόντων. Στο νησί 

υπάρχουν 150 φρέατα βάθους 4-7μ. με ικανοποιητική παροχή και 3 πηγές στις θέσεις 

«Μουρά» και «Άϊ-Γιάννης» συνολικής παροχής 60-70μ3/νερού το 24ωρο.  

Πέραν αυτών, το 1997 περατώθηκε το Φράγμα Λειβαδιού, Χωρητικότητας (ωφέλιμος 

όγκος) 875.000μ3 που τροφοδοτείται από το χείμαρρο Λειβάδι. Πρόκειται για χωμάτινο 

ομογενές φράγμα με φυσική στεγανότητα (σχιστόλιθοι) το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 

I ΚΠΣ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μεταβιβάστηκε στο Δήμο 

Αστυπάλαιας το έτος 2003 και από τότε λειτουργεί χωρίς προβλήματα καλύπτοντας τις 

ανάγκες άρδευσης (μπορεί να καλύψει 900 στρ.) και ύδρευσης. 

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 Αστυπάλαια από τα άλλα νησιά του ίδιου μεγέθους και αποτελεί 

συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.  
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Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας 

Η ενεργειακή υποδομή αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από το δίκτυο της 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς υπάρχει ένα εργοστάσιο ΔΕΗ στο νησί. 

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. 

 

 

Α.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Α.6.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στην Αστυπάλαια ο πρωτογενής τομέας είναι περιορισμένος, το έδαφός της είναι 

ημιορεινό  με μία μικρή πεδιάδα στο Βαθύ και μια κοιλάδα 700στρ. στο Λειβάδι. Οι 

υπόλοιποι αγροί, σε μικροτεμάχια, είναι διάσπαρτοι, μεμονωμένοι και διαμορφωμένοι 

συνήθως σε αναβαθμίδες με ξερολιθιές. Τα γεωργικά προϊόντα που μπορεί να βρει κανείς 

στην Αστυπάλαια είναι κηπευτικά λίγα οπωροφόρα και οι περίφημες γλυκοπατάτες, 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.  Σημαντική είναι η 

ύπαρξη δημοτικού σφαγείου με 2 γραμμές σφαγής για Αιγοπρόβατα-Χοιρινά. 

 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

    Η γεωργική γη που δύναται να καλλιεργηθεί είναι 3.700 στρ. σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα. Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι είναι 34.700στρ. Ο 

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

το 2013 του Δήμου Αστυπάλαιας, βρίσκεται στις νησίδες Σύρνα, Οφιδούσα, Αγία Κυριακή, 



 10 

Κουνούπα, Ζαφοράς, Χοντρό νησί, Γλυνό Νησί, Κουτσομύτης, Φωκιονήσια συνολικής 

έκτασης 13.333στρ. Η έκταση των 53.000 στρ. που χαρακτηρίζονται ως δάση δεν 

αποτελούνται από συμπαγείς συστάδες δασικών δέντρων αλλά πρόκειται για εκτάσεις που 

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

στην κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία.  

 

Χρήσεις 

Αστυπάλαια Ν. Δωδεκανήσου 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Έκταση 
(στρ.) 

Κατανομή 
(%) 

Γεωργική γη 3.700 25.29 765.900 28 

Βοσκότοποι 34.700 23.71 520.400 19 

Δάση 53.000 36.22 1.200.500 44 

Λοιπές εκτάσεις 21.600 14.76 217.200 8 

Σύνολο 14.630 100 2.704.000 100 

                                    Πιν. Χρήσεις γης (Στατιστική) 1999-2000 

Η καλλιεργημένη γεωργική γη είναι 2.267 στρ. και από αυτήν αρδεύονται μόνο τα 

296στρ. . 

Κατηγορίες καλλιεργειών νήσου Αστυπάλαιας 

Κατηγορίες Καλλιεργειών 

Σύνολο 
έκτασης 
(στρ.) 

Αρδευόμενη 
Έκταση (στρ.) 

1 2 3 

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας και 
λοιπές καλλιέργειες 973 88 

Κηπευτική γη, θερμοκήπια 109 109 

Αμπέλια 25 25 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 306 88 

Αγρανάπαυση 854 - 

Σύνολο Γεωργικής Γης 2.267 310 

Πηγή: Ετήσιο γεωργικό δελτίο 2009 Ελ. Στατ. 
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   Υπάρχει έκταση βοσκοτόπου 33.500 στρεμμάτων, η οποία ανήκει στο ίδρυμα 

Ε.Φ.Τ.Α. (Εκκλησιαστικό Φιλόπτωχο Ταμείο Αστυπάλαιας) και ενοικιάζεται σε 

κτηνοτρόφους, με παράλληλη συγκεκριμένη μίσθωση ζώων που επίσης είναι ιδιοκτησία του 

ιδρύματος, βάσει πολυετών συμβολαίων.  Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι εκτάσεις 

βοσκοτόπων και τα ζώα που ανήκουν στο Ε.Φ.Τ.Α.  

 

Περιοχή 
Έκταση βοσκοτόπων 
Ε.Φ.Τ.Α. (στρ.) 

Αιγοπρόβατα ιδιοκτησίες  
Ε.Φ.Τ.Α. (ενοικιαζόμενα) 

Βρυσί 2.000 222 

Μακρυά Πούντα 1.500 121 

Μεροβίγλι 6.500 570 

Μάγειρας 2.500 307 

Περβόλες 4.500 435 

Βούνια 5.000 429 

Καστελάνος 6.000 453 

Χαράκια 4.000 336 

Μάρμαρον 1.500 136 

Σύνολο 33.500 3.009 

Πηγή: (Μελέτη βοσκοϊκανότητας 2003) 
 

    Η γεωργική δραστηριότητα ως προς τη φυτική παραγωγή εντοπίζεται στις πεδινές 

εκτάσεις στο νοτιοδυτικό και βορειοανατολικό τμήμα του νησιού (Λιβάδι και Βαθύ 

αντίστοιχα). Η άρδευση γίνεται από ιδιωτικά πηγάδια- γεωτρήσεις, από το φράγμα αλλά και 

από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Η διάρθρωση των καλλιεργειών κατά κατηγορία και 

αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Α/Α  Ε ίδος Έ κτ αση (στ ρ.) Παραγωγή (κιλά)

1 Σ ιτάρι Σ κληρό 20 2.000

2 Κ ριθάρι 350 42.000

3 Β ρώμη 50 6.000

4 Κ ουκιά 3 300

5 Κ ριθάρι για σανό 400 120.000

6 Β ρώμη για σανό 55 9.000

7

Μηδική (π ολυετές

τριφύλλι) 8 10.000

8 Α ραβόσιτος 5 6.500

9 Β ρώμη για βοσκή 2 _

10 Πατάτες ανοίξεως 55 30.000

11

Πατάτες Φθινοπ ώρου

και χειμώνα 15 5.000

12 Γ λυκοπ ατάτες 10 3.000

13

Λ άχανα (Μάπ ες,

Κ ρμαβολάχανα) 8 5.000

14 Κ ουνουπ ίδια 5 3.000

15 Σ π ανάκι 1 500

16 Κ ρεμμύδια χλωρά 2 2.000

17 Κ ρεμμύδια  ξερά 15 1.000

18 Σ κόρδα  ξερά 4 100

19 Παντζάρια 1 1.000

20 Κ ουκιά χλωρά 3 2.000

21 Μαρούλια 4 2.000

22 Κ αρότα 1 500

23

Ντομάτες επ ιτραπ έζ ιες

για νωπ ή χρήση 35 45.000

24

Ντομάτες επ ιτραπ έζ ιες

για νωπ ή χρήση υπ ό 3 30.000

25 Φασολάκια 4 2.000

26 Μπ άμιες 2 1.500

27 Κ ολοκυθάκια 6 3.000

28 Α γγούρια υπ αίθρου 5 3.000

29

Πιπ εριές για νωπ ή

χρήση 7

30 Α γκινάρες 1 1.000

31 Σ π αράγγια 2 500

32 Μανταρινιές 80 20.000

33 Λ εμονιές 10 5.000

34 Πορτοκαλιές 6 900

35 Α χλαδιές 10 5.000

36 Μηλιές 2 2.000

37 Β ερικοκιές 5 2.000

38 Ρ οδακινιές 2 5.000

39 Δ αμασκηνιές 2 1.400

40 Φυστικιές 8 1.000

41

Ε λαιόδεντρα για

βρώσιμες ελιές 1 100

42

Ε λαιόδεντρα 

ελαιοπ οιήσεως 180 50.000

43 Σ ταφύλια επ ιτραπ έζ ια 25 26.500

1.413 455.800

Κ υριότερες  Κ αλλιέργειες  ν ήσ ου Ασ τυπ άλαιας   κατά κατηγορία

Σ ύνολο

Πηγή: Ε τήσιο γεωργικό δελτίο 2009 Ε λ. Σ τατ
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Ελαιοκαλλιέργεια  

Στο Ελαιοκομικό Μητρώο του Νομού δεν υπάρχουν εγγραφές ελαιοκαλλιεργητών 

στην Αστυπάλαια. Υπάρχουν αρκετά διάσπαρτα δέντρα, τα οποία όμως δεν αξιοποιούνται, 

καθώς δεν υπάρχει ελαιοτριβείο στο νησί. 

 

Κηπευτικά 

Η ύπαρξη αρδευτικού νερού έχει ευνοήσει την καλλιέργεια κηπευτικών με παραγωγή 

προϊόντων (πατάτα, τομάτα, γλυκοπατάτα, μανταρίνια) άριστης ποιότητας. Η κατανάλωση 

τους γίνεται στην τοπική αγορά ενώ μικρό μέρος της παραγωγής διοχετεύεται στην  

Κάλυμνο. 

Ο γεωργικός εξοπλισμός που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα κρίνεται 

ικανοποιητικός για την εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών και καλύπτει τις ανάγκες σε 

εξοπλισμό του νησιού. 

Τύπος γεωργικού μηχανήματος Αριθμός  

Γεωργικοί ελκυστήρες 7 

Μονοαξονικοί ελκυστήρες (φρέζες) 80 

Ψεκαστήρες επινώτιοι 6 

Αντλίες  (βενζινοκίνητη) 2 

Αντλίες  (ηλεκτροκίνητη) 100 

Αρδευτικά συγκροτήματα με μπεκ 10 

Συγκροτήματα στάγδην άρδευσης 6 

Βενζινοπρίονα 4 

Φορητή αμελκτική μηχανή  1 

Μελιτοεξαγωγείς 10 

Πηγή: Ετήσιο στατιστικό δελτίο 2009 Ελ. Στατ. 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η διάρθρωση του ζωικού πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.    

Είδος Αριθμός Ζώων 

Ίπποι  5 

Ημίονοι  5 

Όνοι 42 

Βοοειδή (αρσενικά) 4 

Βοοειδή (θηλυκά) 16 

Πρόβατα 3.946 

Αίγες 8.150 

Χοίροι (Αναπαραγωγής) 10 

Χοίροι (Κρεατοπαραγωγής) 12 

Κουνέλια 50 

Κότες 3.700 

Μελίσσια 360 

Πηγή: Ετήσιο στατιστικό δελτίο 2009 Ελ. Στατ. 

Οι κλάδοι που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον είναι η αιγοπροβατοτροφία και η 

μελισσοκομία. Βοοειδή  υπάρχουν ελάχιστα στο νησί ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι καλύπτουν 

ανάγκες της οικογενειακής κατανάλωσης.  Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι  στο νησί 

υπάρχουν δύο μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών ανοιχτού τύπου σε έκταση 5 και 5,5 στρ. 

αντίστοιχα, οι οποίες λειτουργούν με προσωρινή άδεια εγκατάστασης. Με την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών θα λάβουν και οριστική άδεια. 

 

 

Αιγοπροβατοτροφία 

Στο νησί υπάρχουν 47 εκμεταλλεύσεις και εκτρέφονται συνολικά 11.062 

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

πρόβατα είναι 3.444 ενώ οι αίγες είναι πολύ περισσότερες και ανέρχονται σε 7.618.  
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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 24 1.943 1.029 129 1.158 717 68 785 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 151 ΕΩΣ 300 ΖΩΑ 5 1.172 756 67 823 318 31 349 

4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 301 ΕΩΣ 500 ΖΩΑ 15 5.924 3.859 435 4.294 1.469 161 1.630 

5 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 501 ΚΑΙ ΑΝΩ 3 2.023 1.215 128 1.343 616 64 680 

ΣΥΝΟΛΟ 47 11.062 6.859 759 7.618 3.120 324 3.444 

Πηγή: Μητρώο Κτηνιατρικής 2012 

Από τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες μονάδες 

είναι μικρές αλλά υπάρχουν και 18 μεγάλες εκμεταλλεύσεις (πάνω από 300 ζώα) οι οποίες 

έχουν δυνατότητες εκσυγχρονισμού. 

    Καμία κτηνοτροφική μονάδα στην Αστυπάλαια δεν 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. Συμπληρωματική τροφή δίνεται την 

περίοδο της διαχείμασης. Στην Αστυπάλαια λειτουργούν 2 καταστήματα εμπορίας 

ζωοτροφών. 

 Σύμφωνα με τον πίνακα φυτικής παραγωγής καλλιεργούνται 468στρ. 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 2003 εκπονήθηκε η μελέτη «Βοσκοϊκανότητα και Διαχείριση βοσκοτόπων 

της Αστυπάλαιας», με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 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. Η παραγωγή βοσκήσιμης ύλης, σήμερα, είναι πολύ κάτω του παραγωγικού 

δυναμικού του τόπου, λόγω της υπερεντατικής χρήσης των λιβαδιών κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες. Στο μεγαλύτερο μέρος του βοσκότοπου είναι εμφανής η απόπλυση και η 
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επιφανειακή διάβρωση που έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ χαρακτηριστικές 

είναι οι σκελετικές εμφανίσεις βράχων, καθώς και η μη παραγωγική γυμνή επιφάνεια που 

καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό της όλης έκτασης του βοσκότοπου της Αστυπάλαιας. Η 

καλλιέργεια ψυχανθών σανοδοτικών φυτών εστιάζεται κυρίως στο κριθάρι για σανό. 

Οι κτηνοτρόφοι του νησιού είναι ιδιοκτήτες και διαχειριστές του ζωικού πληθυσμού, 

στερούνται όμως γης, την οποία υποχρεούνται να νοικιάζουν από τρίτους. Επισημαίνεται 

πως μεγάλο ποσοστό της έκτασης των βοσκοτόπων της Αστυπάλαιας είναι ιδιωτικοί, πράγμα 

το οποίο εμποδίζει την εφαρμογή μεσοπρόθεσμων στρατηγικών διαχείρισης και οδηγεί σε 

επιλογές περιβαλλοντικά αρνητικές, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα  την υποβάθμιση των 

βοσκοτόπων και την αποτροπή της βελτίωσης ή έστω της διατήρησής τους σε καλή 

παραγωγική και οικολογική κατάσταση.  

Με αναπτυξιακά προγράμματα περιόδων Α' και Β' ΚΠΣ, υλοποιήθηκε σημαντικός 

αριθμός επενδυτικών έργων, περιορισμένης κλίμακας, όσον αφορά στο οικονομικό τους 

μέγεθος, τα οποία όμως συνέβαλαν στη βελτίωση του κλάδου της κτηνοτροφίας, κυρίως σε 

ότι αφορά στην καλύτερη διαβίωση ανθρώπων και ζώων (ύδρευση) και στην ευκολότερη 

μετακίνηση. 

Ειδικότερα, στην Αστυπάλαια και σε παρακείμενες νησίδες εγκαταστάθηκαν 13 

μεταλλικές προκατασκευασμένες δεξαμενές χωρητικότητας 50 μ3, με συλλέκτες ομβρίων 

υδάτων και μία ποτίστρα ανά δεξαμενή. Οι δεξαμενές κατασκευάστηκαν στις εξής 

τοποθεσίες: 

(ϊ)      Στις ερημονησίδες Σύρνα, Κουνούποι, Οφειδούσα και Κουτσομύτι 

(ii) Επί της Νήσου Αστυπάλαιας στις θέσεις Θυμαδάρι και Σελλάδι 

(iii) Επί της Νήσου Αστυπάλαιας, ιδιοκτησίας Ε.Φ.Τ.Α. στις θέσεις Μάγειρας, 

Περβόλες, Βρυσί, Βουνιά, Καστελλάνος, Χαρακιά και Μάρμαρο. 

Ο κύριος προσανατολισμός της κτηνοτροφίας του νησιού είναι η παραγωγή κρέατος 

ενώ η αξιοποίηση του γάλακτος είναι μικρή.  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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Στο νησί υπάρχει σφαγείο για τη σφαγή των αιγοπροβάτων. Σύμφωνα με στοιχεία 

της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, οι σφαγές για το 2012 ήταν 4.055 ερίφια, 296 αίγες, 2.413 αρνιά 

και 157 προβατίνες. Το κρέας εκτός από την τοπική αγορά διοχετεύεται και στην αγορά της 

Αθήνας.  

 

Μελισσοκομία 

    Το μέλι της Αστυπάλαιας είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Στο νησί 

δραστηριοποιούνται 49 μελισσοκόμοι με συνολικό αριθμό κυψελών 2.989 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 24 491 

2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 31 ΕΩΣ 100 ΚΥΨΕΛΕΣ 17 987 

3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 101 ΕΩΣ 200 ΚΥΨΕΛΕΣ 5 715 

4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 201 ΚΑΙ ΑΝΩ 3 796 

  
ΣΥΝΟΛΟ 49 2.989 

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 Αστυπάλαια οι 

μελισσοκόμοι προτιμούν τη στατική μελισσοκομία λόγω του κόστους των μεταφορών από 

νησί σε νησί. 
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ΑΛΙΕΙΑ 

Στην νήσο Αστυπάλαια δραστηριοποιούνται σαράντα ένας (41) επαγγελματίες αλιείς, 

με είκοσι ένα (21) επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας, μικρού μεγέθους και 

περιορισμένων αλιευτικών δυνατοτήτων. Ο αριθμός των ερασιτεχνικών σκαφών ανέρχεται 

περίπου στα εκατόν έξι (106) σκάφη. Στα αλιευτικά πεδία που εκτίνονται στην ευρύτερη 

περιοχή της νήσου δραστηριοποιούνται επίσης επαγγελματικά αλλά και ερασιτεχνικά 

αλιευτικά σκάφη που προέρχονται από άλλες περιοχές και κυρίως από την νήσο Κάλυμνο 

όπου και είναι δυο (2) με τρία (3) σε ετήσια βάση και είναι κυρίως μικρά σκάφη παράκτιας 

αλιείας (επαγγελματικά). Στα αλιευτικά πεδία του νησιού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

ασκείται μεγάλη αλιευτική πίεση από τους ερασιτέχνες αλιείς, οι οποίοι συνωστίζονται στην 

ευρύτερη περιοχή και λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τους επαγγελματίες που έχουν 

περιορισμένες αλιευτικές δυνατότητες.  

Στη νήσο Αστυπάλαια δραστηριοποιείται ένας (1) φορέας σε τρεις (3) διαφορετικές 

θέσεις με πλωτές εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας. 

Στο νησί υπάρχει ένα (1) αλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή Μαλτεζάνα, μικρής 

κλίμακας με δυνατότητα να φιλοξενεί περίπου είκοσι πέντε (25) αλιευτικά σκάφη. Το 

παραπάνω αλιευτικό καταφύγιο έχει αρκετές ελλείψεις όσον αφορά τον εξοπλισμό για την 

δεδομένη ασφάλεια που πρέπει να παρέχεται στα αλιευτικά σκάφη (επαγγελματικά – 

ερασιτεχνικά), και ποιο συγκεκριμένα δεν υφίσταται κεντρικό πίλαρ και γείωση (κεντρικός 

πίνακας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος), πίλαρ τροφοδοσίας σκαφών, χαμηλός επιτοίχιος 

φωτισμός, εγκαταστάσεις πυροπροστασίας, τροχήλατη δεξαμενή για τα κατάλοιπα των 

σκαφών και τέλος ο χώρος ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών (γλίστρα). 

Οι ποσότητες και το είδος των αλιευμάτων που διατίθενται στην νήσο Αστυπάλαια 

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 καθώς και σε 

προορισμούς με μεγάλη ζήτηση όπως για παράδειγμα η νήσος Κάλυμνος. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται στοιχεία με τον αριθμό σκαφών, τις κατηγορίες 

αλιείας και τα είδη πλοίων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.  

Λιμάνι 
Νηολόγησης 

Αριθμός 
Σκαφών Πλήρωμα 

Κατηγορία Αλιείας Είδος Πλοίου 

Παράκτια Μέση 
Δίχτυα / 

Παραγάδια Μηχανότρατα 
Γρι-
Γρι Βιτζότρατα Οστρακαλιευτικό 

Αστυπάλαια 21 41 21 0 19 0 0 2 0 

Σύνολο 
Δωδεκανήσου  1.116 2.320 1.102 14 1.073 9 5 28 1 

Σύνολο 
Περιφέρειας 
Νοτίου 
Αιγαίου 2.055 4.693 2.018 37 1.956 20 17 59 3 

Πηγή: Τμ. Αλιείας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (2011) 

Υπάρχει μία μονάδα τυποποίησης και μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων και πιο  

συγκεκριμένα ένα (1) εγκεκριμένο συσκευαστήριο νωπών & κατεψυγμένων αλιευμάτων 

(Approved fishery products establishment – Packing establishments). 

Υπάρχει  επίσης μία (1) πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας η οποία έχει 

εγκατεστημένους κλωβούς σε τρία (3) σημεία. Τα είδη που εκτρέφονται και οι παραγόμενες 

ποσότητες φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Παραγωγή Ιχθυοκαλλιεργητικών Μονάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Αστυπάλαια, 

έτος  2012) 

ΘΕΣΗ ΈΚΤΑΣΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΥΝ/ΤΗΤΑ 

ΛΙΓΝΟ 20 ΣΤΡ. 
ΛΑΒΡΑΚΙ-ΤΣΙΠΟΥΡΑ-ΝΕΑ ΕΥΡΥΑΛΑ 

ΕΙΔΗ 230 (τόνοι) 
ΚΑΤΑΦΙ ΟΡΜΟΥ 

ΒΑΓΙΟΥ 10 ΣΤΡ. ΛΑΒΡΑΚΙ-ΤΣΙΠΟΥΡΑ 150(τόνοι) 

ΜΙΚΡΟ ΒΑΪ 30 ΣΤΡ. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΙΧΘΥΕΣ 310(τόνοι) 

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

Σε επίπεδο οικιακής οικονομίας εφαρμόζεται η παραγωγή παραδοσιακών αλίπαστων 

και άλλων ιχθυοπαρασκευασμάτων. 
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Α.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

    Στην Αστυπάλαια υπάρχει ένα τυροκομείο με άδεια λειτουργίας ενώ άλλα δύο 

βρίσκονται στη διαδικασία αδειοδότησης. Η παραγωγή τοπικών τυριών γίνεται από 

αιγοπρόβειο γάλα. Αυτά είναι το λαδοτύρι, η μυζήθρα σε καλαθάκι και το πολύ γνωστό 

ανθότυρο με την ονομασία ‘’χλωρή’’. Επίσης παράγεται η ‘’ξυαλίνα’’ ένα είδος γιαουρτιού. 

Μέρος της παραγωγής διοχετεύεται στην Κάλυμνο. Υπάρχει επίσης ένα εργαστήριο 

παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων αρτοποιίας και γλυκών του κουταλιού-μαρμελάδων 

από εντόπια παραγωγή. Παραδοσιακά προϊόντα παρασκευάζονται και στο ζαχαροπλαστείο 

που υπάρχει.   

 

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 Αστυπάλαια ξεχωρίζει για τις ιδιαίτερες ομορφιές του φυσικού της 

περιβάλλοντος. Προσφέρεται για όσους επιθυμούν εναλλακτικό τουρισμό. Υπάρχουν 

χαραγμένα και με σήμανση μονοπάτια στις πλαγιές των βουνών. Στην Αστυπάλαια  δίνεται 

η δυνατότητα για αναρρίχηση. Το αναρριχητικό πεδίο "φτερά" είναι χωρισμένο σε δύο 

κομμάτια (λόγω του ανάγλυφου της περιοχής) και έχουν χαραχθεί 20 διαδρομές, 

εξοπλισμένες  με  ανοξείδωτα  βύσματα   Μ10  και  με  ρελέ  στο  τέλος  τους. Ο  βράχος είναι  

ασβεστολιθικός  και  σε  γενικές   γραμμές  αρκετά  καλός.  Το  πεδίο  είναι  εύκολα 

προσβάσιμο από τη Χώρα . Με την ορειβασία στην Αστυπάλαια επιτυγχάνεται ένας 

εξαιρετικός συνδυασμός διακοπών και αυτής της μοναδικής δραστηριότητας διασκέδασης, 

που στηρίζεται στο πνεύμα και την αυτοπεποίθηση της ομάδας πάνω στους βράχους των 

βουνών.  

Επίσης τα σπήλαια της Αστυπάλαιας είναι ξεχωριστά για το μέγεθος του νησιού και 

αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης εναλλακτικού  τουρισμού στο 

νησί, προσφέροντας μία ευχάριστη εμπειρία, καθώς και  ένα διάλειμμα από τη συνηθισμένη 

μορφή διακοπών στο νησί.  
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Τέλος υπάρχει υποδομή για MOUNTAIN BIKING (Ορεινή ποδηλασία) με εξαιρετικές 

διαδρομές για όλους, από τον αρχάριο μέχρι τον προχωρημένο αναβάτη που θα 

απολαύσουν τα τοπία και τις μυρωδιές της επαρχίας του νησιού.  

Η τουριστική υποδομή είναι αναπτυγμένη στους  4 οικισμούς της Αστυπάλαιας. Η 

Μαλτεζάνα ή Ανάληψη χαρακτηρίζεται ως θέρετρο με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση.                    

Εκεί βρίσκονται τα περισσότερα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ξενώνες, 

ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λπ.), ταβέρνες και άλλα καταστήματα που εξυπηρετούν τους 

τουρίστες. Τουριστικά καταλύματα υπάρχουν επίσης στη Χώρα, στο Λιβάδι  και στο Βαθύ.  

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η υπάρχουσα υποδομή διανυκτέρευσης 

επισκεπτών. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 16 235 459 

ΛΟΙΠΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 87 440 990 

ΣΥΝΟΛΟ 103 675 1.449 

 
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  64 επιχειρήσεις εστίασης 

σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου επιχειρήσεων της Ελ. Στατ.  
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Μεταφορές – Συγκοινωνία 

    Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η κίνηση επιβατών στα 2 λιμάνια της 

Αστυπάλαιας. Από τα παρακάτω στοιχεία φαίνεται η αυξημένη κίνηση από τον Ιούνιο έως 

και τον Σεπτέμβριο  καθώς και η μείωση των αποβιβασθέντων επιβατών με ταυτόχρονη 

αύξηση των επιβιβασθέντων  το έτος 2012 σε σχέση με το 2011.  

ΕΤΟΣ 2011 2012 

ΛΙΜΕΝΑΣ  
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 515 365 254 338 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 302 294 229 279 

ΜΑΡΤΙΟΣ  252 364 267 352 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 709 569 496 756 

ΜΑΙΟΣ 700 570 553 675 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1.171 971 998 1.227 

ΙΟΥΛΙΟΣ  3.445 5.255 3.030 4.381 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 6.568 7.758 6.371 7.269 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.305 2.156 2.016 1.138 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 350 314 400 434 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 285 373 431 402 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 365 328 486 330 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ 19.315 15.967 15.531 17.581 

Πηγή: Λιμενικός Σταθμός Αστυπάλαιας 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κίνηση των επιβατών στο αεροδρόμιο 

της Αστυπάλαιας κατά τα έτη 2011-2012. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα έχουν 

μεν αυξηθεί οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Αστυπάλαιας, η κίνηση των 

επιβατών όμως παρουσιάζει μείωση το έτος 2012 σε σχέση  με το 2011 . Πάντως είναι 

εμφανές πως η κίνηση κατά τους θερινούς είναι υπερδιπλάσια των υπόλοιπων μηνών.  

ΑΕΡ/ΦΗ ΑΕΡ/ΦΗ

Αφ-Αν Αφίξ Αναχ. Αφ-Αν Αφίξ Αναχ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 50 269 236 52 287 287

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 46 194 252 48 193 248

ΜΑΡΤΙΟΣ 56 321 329 64 290 255

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 70 563 465 72 458 434

ΜΑΙΟΣ 66 432 472 82 445 428

ΙΟΥΝΙΟΣ 68 902 782 80 769 613

ΙΟΥΛΙΟΣ 72 1094 1093 80 1.094 1.020

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 74 1110 1155 82 1.128 1.275

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 74 731 935 74 739 935

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 60 419 491 76 317 489

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 51 247 340 52 220 260

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 56 226 291 48 140 237

ΣΥΝΟΛΑ 743 6.508 6.841 810 6.080 6.481

ΚΙΝΗΣΗ 2011 ΚΙΝΗΣΗ 2012

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

 
ΠΗΓΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 
 

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

ιδιαίτερα νέων σε ηλικία που μπορούν να απασχοληθούν και στον πρωτογενή τομέα 

2. 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 

 

 
 

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. Υπέρβαση ορίου της βοσκοϊκανότητας του νησιού 

7. Στατική μελισσοκομία με αποτέλεσμα τη μικρή παραγωγή 

8. Η έλλειψη οικολογικής συνείδησης και εφαρμογή απαγορευμένων μεθόδων και 

πρακτικών αλιείας 
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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. 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 

4. Η ζήτηση  ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων διασφαλίζει την οικονομική 

βιωσιμότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων 

5. Οι σημαντικές προοπτικές του νησιού για την ανάπτυξη εναλλακτικού αλιευτικού 

τουρισμού και υποδομών μικρής κλίμακας 

 

 
 

 

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

νησιά  

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

ανταγωνιστικά 

3. Υποβάθμιση του περιβάλλοντος από το υφιστάμενο σύστημα βόσκησης με αρνητικές 

επιπτώσεις στη μελισσοκομία και την κτηνοτροφία. 

4. Η γειτνίαση των αλιευτικών δραστικοτήτων με άλλες ανταγωνιστικές χρήσεις και η 

ευαισθησία του φυσικού περιβάλλοντος 
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Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

    Η ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια στην Αστυπάλαια, 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 Αστυπάλαια  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. Εφαρμογή του συστήματος βόσκησης που προτείνεται στη μελέτη Βοσκοϊκανότητας  

4. Περιορισμός του ζωικού κεφαλαίου στα όρια της βοσκοϊκανότητας του νησιού με 

εφαρμογή υποχρεωτικού προγράμματος εκτατικοποίησης.  

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

αντικατάσταση των εισαγόμενων ζωοτροφών που αυξάνουν το κόστος παραγωγής 

της κτηνοτροφίας.  

3. Συστηματική καλλιέργεια του κρόκου μιας και πρόκειται για ένα φυτό το οποίο 

χρησιμοποιείται ως μπαχαρικό στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, αλλά και ως 

φαρμακευτικό φυτό. Προτείνεται επίσης η κατοχύρωση της ονομασίας του ως 

«Κρόκος Αστυπάλαιας» και η προώθηση της εμπορίας του  είτε ως τυποποιημένο 

προϊόν είτε απευθείας σε φαρμακευτικές εταιρίες.   

4. 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.  

5. 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. 

6. Προτείνεται η τεχνική της μετακινούμενης μελισσοκομίας. Οι μελισσοκόμοι της 

Αστυπάλαιας να αναπτύξουν συνεργασίες με μελισσοκόμους των μεγάλων νησιών, 

με στόχο την απόκτηση τεχνογνωσίας και την αλλαγή του τρόπου εκμετάλλευσης 

των μελισσιών τους. 

7. Να ενταθεί η αξιοποίηση του γάλακτος για να εκμεταλλευτούν οι παραγωγοί την 

ύπαρξη των υπό ίδρυση τυροκομείων που θα δώσουν τη δυνατότητα προώθησης 

των τοπικών προϊόντων εκτός νησιού.  

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. Δημιουργία, μικρής κλίμακας, εγκαταστάσεων τυποποίησης, μεταποίησης και 

εμπορίας αλιευτικών προϊόντων (συσκευαστήρια, ψυκτικοί και αποθηκευτικοί 

χώροι) για την παραγωγή παραδοσιακών αλίπαστων και άλλων 

ιχθυοπαρασκευασμάτων.  
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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. 

 

 


