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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η Αντίπαρος (αρχ. Ωλίαρος) είναι μικρό βραχώδες κατοικημένο νησί του Νοτίου Αιγαίου 

στην καρδιά των Κυκλάδων, το οποίο απέχει λιγότερο από ένα ναυτικό μίλι από την Πάρο, με το 

λιμένα της οποίας συνδέεται με μικρό τοπικό πορθμείο. Στην νησίδα Σαλιαγκός βρίσκεται ο 

αρχαιότερος οικισμός των Κυκλάδων, ενώ το Δεσποτικό, ακατοίκητη νήσος στα νοτιοδυτικά της 

Αντιπάρου, αποτελεί τόπο μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας. 

Η Κοινότητα Αντιπάρου ιδρύθηκε το 1914 και προήχθη σε Δήμο το 2010 με την εφαρμογή 

του σχεδίου νόμου «Καλλικράτης». Καταλαμβάνει δε έκταση 35 τ. χλμ. συμπεριλαμβάνοντας τη 

νήσο της Αντιπάρου, το Δεσποτικό ( 7,75τ. χλμ.) και το Στρογγυλό και από μια πληθώρα 

ακατοίκητων νησιών. Αριθμεί, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 , 1.196 μόνιμους κατοίκους 

και έχει πυκνότητα 34 κατοίκους ανά τ. χλμ. Παλαιότερα η Αντίπαρος ήταν ενωμένη με την 

Πάρο, ενώ πλέον χωρίζεται απ' αυτή με το Στενό της Αντιπάρου, γνωστό ως Αμφίγειο, πλάτους 

500-1000 μ. και βάθους 4,5 μ. .  

Ο κεντρικός οικισμός εντοπίζεται στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού, απέναντι από την 

Πούντα της Πάρου με την οποία συνδέεται με φέρρυ. Το ιστορικό κέντρο εντοπίζεται στο ενετικό 

Κάστρο της Αντιπάρου Άλλοι γνωστοί οικισμοί είναι ο παραθεριστικός οικισμός του Αϊ-Γιώργη 

στο νοτιοδυτικό άκρο , ο Σωρός και πιο βόρεια βρίσκεται ο Κάμπος της Αντιπάρου ο οποίος 

συνδέθηκε με τα έργα οδοποιίας.  

Η Αντίπαρος κατατάσσεται από άποψη κλίματος στον «εύκρατο» τύπο του «χερσαίου 

Μεσογειακού». Παγετός, χιόνι και χαλάζι σπανίως παρατηρούνται, ενώ οι καταιγίδες 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα. Η θερμή εποχή, με μέση θερμοκρασία 20 έως 25°C, λόγω 

των επικρατούντων βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων, αφορά την περίοδο από Μάιο έως 

και Σεπτέμβριο, συμπίπτει δε με την παντελή σχεδόν έλλειψη βροχοπτώσεων. Το ετήσιο 

θερμομετρικό εύρος κυμαίνεται γύρω στους 14°C. Η νέφωση είναι μάλλον περιορισμένη, σε 

αντίθεση με την ηλιοφάνεια που είναι μεγάλης διάρκειας. Το μέσο ετήσιο ύψος των 

βροχοπτώσεων ανέρχεται σε 480 χιλιοστά. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι κυρίως 

βόρειοι, σε ποσοστό 38.1% και ακολουθούν οι βορειοανατολικοί σε ποσοστό 15.9% και οι 

βορειοδυτικοί σε ποσοστό 13%.  

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1914
http://el.wikipedia.org/wiki/2010
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AD%CF%81%CF%81%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82#.CE.9A.CE.AC.CF.83.CF.84.CF.81.CE.BF_.CF.84.CE.B7.CF.82_.CE.91.CE.BD.CF.84.CE.B9.CF.80.CE.AC.CF.81.CE.BF.CF.85
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Σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό της Πάρου: 

 

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

Μέση Μηνιαία 

Θερμοκρασία 
11,4 11,22 12,55 15,46 20,17 24.72 27,04 26,68 23,54 19,95 16,09 12,63 

Μέση  Μέγιστη 

Θερμοκρασία 
14,04 14,08 15,61 19,08 23,91 28,48 30,36 30,23 27,07 23,41 19,21 15,38 

Μέση Ελάχιστη 

Θερμοκρασία 
8,75 8,41 9,55 11,99 15,49 19,88 22,50 22,58 20,01 16,86 13,02 10,31 

Μέση  Μηνιαία Σχετική 

Υγρασία (%) 
70,76 69,16 67,61 65,67 60,36 52,44 52,38 57,02 60,71 67,01 70,79 71,85 

Μέση Ταχύτητα 

ανέμου σε κόμβους* 
13,64 13,69 12,78 11,56 10,55 11,62 14,60 11,90 12,02 11,26 12,84 12,60 

Πηγή: ΕΜΥ-29.7.2013 επεξεργασία στοιχείων. 

 

Η Αντίπαρος έχει ηφαιστειογενές πέτρωμα και ξηρό κλίμα με πολύ υγρασία, ενώ η 

μορφολογία της χαρακτηρίζεται κατά βάση πεδινή, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη ισχυρών 

ανέμων, με πολλές μικρές λοφώδεις εξάρσεις. Ψηλότερη κορυφή είναι ο Προφήτης Ηλίας (301 

μ.) και καλύπτεται από κέδρους και θάμνους. Δυτικά οι ακτές είναι ομαλές και αμμώδεις και 

ανατολικά βραχώδεις, με μικρούς όρμους.  

 

Α.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η χλωρίδα του νησιού είναι πλούσια: στην παραθαλάσσια ζώνη συναντάται ο κρίνος της 

θάλασσας. Στα πεδινά φύονται φίδες, σχινάρια, κέδροι, ρείκια, ασφόδελοι κ.α., ενώ στις 

ημιορεινές και ορεινές εκτάσεις συναντάται επιπλέον φασκόμηλο, ρίγανη, λαδανιά, 

δεντρολίβανο, και ανεμώνες. Στη βλάστηση της Αντιπάρου κυριαρχούν τα αρμυρίκια, τα 

αμπέλια, οι συκιές, οι ελιές κ.α. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα φυτά των Κυκλάδων που συναντάμε 

συχνά και στην Αντίπαρο είναι και η κάπαρη . 

 Ο υγροβιότοπος Ψαραλύκης εκτάσεως 70 στρεμμάτων αποτελεί ζωτικό χώρο για τα 

μεταναστευτικά πουλιά.  

Τα δύο νησιά Δεσποτικό και Στρογγυλό είναι ενταγμένα στο δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR 

4220017. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%83%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BA%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC
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Α.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Τα παλαιότερα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην Αντίπαρο ανάγονται στη Νεότερη 

Νεολιθική περίοδο και τοποθετούνται στη νησίδα Σάλιαγκος στο στενό ισθμό μεταξύ Πάρου και 

Αντιπάρου. Σύμφωνα με τις σχετικές αρχαιολογικές έρευνες και τη μελέτη των ευρημάτων η 

κατοίκηση της νησίδας χρονολογείται μεταξύ 5300 - 4800 π. Χ. Μάλιστα, ο ανακαλυφθείς 

οικισμός θεωρείται από τους αρχαιότερους των Κυκλάδων. 

Η ιστορία της Αντιπάρου ξεκινάει από τη νεολιθική εποχή όταν χρησιμοποιείτο το σπήλαιό της 

ως καταφύγιο. Ο χώρος χρησιμοποιήθηκε επίσης για κεραμική, αλλά και για τη λατρεία της θεάς 

Αρτέμιδος, ενώ στην είσοδο του χώρου αναγέρθηκε ο λιτός και μαγευτικός ναός του Αϊ-Γιάννη 

του Σπηλιωτή. 

Το ενετικό Κάστρο της Αντιπάρου αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα των οχυρωμένων οικισμών 

που δημιουργήθηκαν στις Κυκλάδες την περίοδο της Λατινοκρατίας το13ο με 16ο αιώνα μ.Χ. 

Οι αρχαιολογικές έρευνες στο Σαλιαγκό, μια χαμηλή τότε χερσόνησο στον ισθμό Πάρου-

Αντιπάρου, έφεραν στο φως ευρήματα που αποδεικνύουν την ύπαρξη του παλαιότερου 

οικισμού των Κυκλάδων, ενώ η άνθιση των πρωτοκυκλαδικών πολιτισμών της Πάρου, της 

Αντιπάρου και του Δεσποτικού συνεχίστηκε την 3η χιλιετία  π. Χ., με την ανάδειξη 

νεκροταφείων, ειδών κεραμικής και με ειδώλια της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού από τις 

ανασκαφές στο Απάντημα, στο Σωρό, στις Πεταλίδες και στους Κρασάδες. Οι πρώτες ανασκαφές 

στο Δεσποτικό πραγματοποιήθηκαν το 1889 από το Χρήστο Τσούντα, αποκαλύπτοντας 

πρωτοκυκλαδικά νεκροταφεία, ενώ στην περιοχή Χειρόμυλοι βρέθηκαν ίχνη προϊστορικού 

οικισμού. Στο Στρογγυλό διασώζονται ερείπια νεολιθικού οικισμού, ενώ στον Κάβουρα 

ανακαλύφθηκαν ειδώλια της πρωτοκυκλαδικής περιόδου. Είδη κεραμικής που χρονολογούνται 

στους γεωμετρικούς χρόνους μαρτυρούν την ανθρώπινη παρουσία. 

Στην Επανάσταση του 1821 η Αντίπαρος έλαβε ενεργό μέρος. Με τα πρωτόκολλα του Λονδίνου 

της 3-2-1830 και 18-8-1832 η Αντίπαρος ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Κράτος. Με την 

απελευθέρωση και τη συγκρότηση του Βασιλείου της Ελλάδος παρέσχε ποικίλη συμβολή. 

Η Αντίπαρος έγινε γνωστή στο ευρύτερο ελληνικό κοινό το 1960 και μέσα από τον ελληνικό 

κινηματογράφο από την ταινία της ‘’Μανταλένας’’ συμβάλλοντας στην ανάδειξη της φυσικής 

ομορφιάς και του ιστορικού τοπίου .Έκτοτε το νησί κατέστη δημοφιλής τουριστικός προορισμός 

για Έλληνες και ξένους τουρίστες τα καλοκαίρια και η οικονομία του οικισμού άρχισε να 

προσανατολίζεται στην τουριστική ανάπτυξη. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%B7_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1#.CE.95.CF.80.CE.BF.CF.87.CE.AE_.CF.84.CE.BF.CF.85_.CF.87.CE.B1.CE.BB.CE.BA.CE.BF.CF.8D
http://el.wikipedia.org/wiki/1889
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
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Α.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ο πληθυσμός της Αντιπάρου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, ανέρχεται σε 

1.196  κατοίκους. Η εξέλιξη του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα που 

παρατηρείται  σημαντική αύξηση  του  πληθυσμού  από το 1971 στο 2011  της τάξεως  55%. 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ελ. Στατ. 

 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 2011 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 1.011 1.211 

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 109.956 117.987 

Πηγή: Ελ. Στατ. 

 

Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού της Αντιπάρου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με 

την απογραφή του 2011. 

Ομάδες ηλικιών Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

0-14 96 90 186 

15-24 60 60 120 

25-64 349 344 693 

65 και άνω 114 98 212 

Σύνολο 619 592 1.211 

Πηγή: Ελ. Στατ. (2011) 

Η ελαφριά υπεροχή των νεότερων και των  μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, φανερώνει ότι η 

παράταση των όρων διαβίωσης του πληθυσμού εξαιτίας της βελτίωσης  των συνθηκών 

διαβίωσης, αντισταθμίζει από τις νεότερες ηλικίες 

 

Η διάρθρωση της απασχόλησης του πληθυσμού κατά τομέα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα  

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

 Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομές 
Τριτογενής 

Τομέας 

Νέοι, Μη δυνάμενοι να 

καταταγούν κατά κλάδο 
Σύνολο 

Αντίπαρος 96 100 163 33 392 

Νομός Κυκλάδων 5.234 12.083 24.793 4.074 46.184 

Πηγή:  Ελ. Στατ. (2001) 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

  1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 680 631 538 635 819 1.037 1.196 

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 125.959 99.959 86.337 88.458 95.167 112.615 124.109 
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Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Νάξο για το 2012 υποβλήθηκαν  56 αιτήσεις για 

λήψη ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης. Από τις 56 αιτήσεις οι 14 αφορούν κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες καθώς αιτούνται επιπλέον και εξισωτική αποζημίωση. 

Στην Αντίπαρο την τελευταία δεκαετία ο κατασκευαστικός κλάδος εμφάνιζε ανοδική τάση 

έως το 2008- 2009. Από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης και έπειτα    οι κατασκευές 

που αποτέλεσαν τα προηγούμενα χρόνια τον σημαντικότερο κλάδο ανάπτυξης και αύξησης της 

απασχόλησης συρρικνώθηκαν κατά πολύ. 

  Σταθερά παραμένει η απασχόληση στον κλάδο του τουρισμού στα ξενοδοχεία και στα 

καταστήματα εστίασης και αναψυχής. 

 Τελευταία η αλιευτική δύναμη του νησιού περιορίστηκε σημαντικά οδηγώντας την 

αλιεία σε μαρασμό. 

 Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα έχει φθίνουσα τάση λόγω της έλλειψης νερού 

(χαμηλή βροχόπτωση, υποβαθμισμένος έως ανύπαρκτος υδροφόρος ορίζοντας ). 

 

Α.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Εξυπηρέτηση του Πολίτη 

Το ΚΕΠ του Δήμου που στρατεύεται στην υπηρεσία των πολιτών με μοναδικό στόχο την 

αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων τους. 
 

Υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες του νησιού είναι οι εξής : Σταθμός Αστυνομίας και Λιμεναρχείου , Ταχυδρομείο 

και φυσικά οι Δημοτικές Υπηρεσίες. 

 

Υγεία 

Πολυδύναμο Ιατρείο  

Στην Αντίπαρο υπάρχει Πολυδύναμο Ιατρείο που εξυπηρετείται από δύο γιατρούς. 

 

Εκπαίδευση 

Όσο αφορά την εκπαίδευση στην Αντίπαρο λειτουργούν :1 Νηπιαγωγείο ,1 Δημοτικό Σχολείο ,1 

Γυμνάσιο και στο Λύκειο μόνο η Α΄ τάξη. 
 

Μεταφορών 

Η Αντίπαρος απολαμβάνει σύγχρονα έργα οδοποιίας. Οι μετακινήσεις στους οικισμούς Αγίου 

Γεωργίου και Σωρού της Αντιπάρου γίνονται με το ΚΤΕΛ της δημοτικής συγκοινωνίας, η 

αφετηρία της οποίας βρίσκεται έμπροσθεν της Πλατείας της Αγίας Μαρίνας. Επίσης με έργα 

οδοποιίας συνδέθηκε και ο κάμπος της Αντιπάρου. 
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Θαλάσσιες μεταφορές, αεροπορικές μεταφορές 

Ο κεντρικός οικισμός της Αντιπάρου εντοπίζεται στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού, 

απέναντι από την Πούντα της Πάρου με την οποία συνδέεται με φέρρυ. 

Το πορθμείο της απέχει από το κεντρικό λιμάνι της Παροικιάς 4,8 ναυτικά μίλια. 

Η Αντίπαρο έχει ένα ελικοδρόμιο . 

 

Ύδρευσης - Άρδευσης  

Διαχείριση υδατικών πόρων  

Στο νησί υπάρχουν 5 ενεργές γεωτρήσεις για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του 

νησιού που προμηθεύουν  2 δεξαμενές δυναμικότητας  1300 κυβικών μέτρων. Συνολικά 

παρατηρείται ότι ο μέσος όρος των υδάτινων εισροών - εκροών συνεχώς φθίνει, η στάθμη του 

υδροφόρου επίσης μειώνεται και η ποιότητα των γλυκών νερών χειροτερεύει κυρίως την θερινή 

περίοδο.  

Τα επιφανειακά ύδατα εξαρτώνται περισσότερο από τις ετήσιες βροχοπτώσεις, οι οποίες στο 

νησί είναι περιορισμένες υπόγεια ύδατα αντίθετα είναι εκμεταλλεύσιμα σε βάθος χρόνου.  

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, θα πρέπει να καταρτιστεί και εφαρμοστεί 

σχέδιο ορθολογικότερης διαχείρισης των διαθέσιμων υδατικών πόρων, και παράλληλα να 

υλοποιηθούν έργα για την εξεύρεση και αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών υδροληψίας, για την 

ενίσχυση και προστασία των υδατικών πόρων από υποβάθμιση.  

Παράλληλα, η διαχείριση των υδατικών πόρων προσανατολίζεται στη λύση της 

αφαλάτωσης ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού και στην αλλαγή δικτύου ύδρευσής. 

H αφαλάτωση βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης έχοντας στόχο την προστασία και την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων και του πόσιμου νερού. Θα κατασκευαστεί στην 

περιοχή του Σιφνέικου Γιαλού που θα εξυπηρετεί την χώρα. Ειδικότερα προβλέπεται 

εγκατάσταση συστημάτων εξυγίανσης νερού δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων την ημέρα. Το 

καθαρό νερό θα μεταφέρεται στις υφιστάμενες δεξαμενές του Δήμου. 

Οι αρδευτικές και οι υδρευτικές ανάγκες εξυπηρετούνται επίσης  από δεξαμενές 

συγκέντρωση βρόχινου νερού, πηγάδια και ιδιωτικές γεωτρήσεις  (μερικές από αυτές δεν έχουν 

άδειες) για αυτό και η κατανάλωση είναι δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω έλλειψης 

καταγεγραμμένων στοιχείων. Λόγω της στενότητας των υδάτινων πόρων, τα περισσότερα 

σπίτια του νησιού διαθέτουν αποθηκευτικές δεξαμενές για πιθανές έκτατες ανάγκες την 

καλοκαιρινή περίοδο. Πάντως οι ποσότητες νερού άρδευσης δεν θεωρούνται σημαντικές. Στις 

αρδευτικές ανάγκες εκτιμούνται μεγάλες ποσότητες νερού για την συντήρηση κήπων στα 

πολυτελή σπίτια και ξενοδοχεία,  ελάχιστες ποσότητες για δενδρώδεις καλλιέργειες και 

κηπευτικά. 
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Τα τελευταία χρόνια ο υδροφόρος ορίζοντας του νησιού υποβαθμίζεται λόγω της μείωσης 

των βροχοπτώσεων και σύμφωνα με τα δεδομένα στοιχεία που αναφέρονται στους πίνακες 

φυτικής παραγωγής παρατηρείται μια σημαντική μείωση των καλλιεργειών. Είναι επιτακτική 

ανάγκη σχεδίων ορθολογικότερης διαχείρισης των διαθέσιμων υδατικών πόρων και παράλληλα 

η υλοποίηση έργων ενίσχυσης και προστασίας αυτών. Κατασκευή φραγμάτων εμπλουτισμού 

υδροφόρου ορίζοντα και κατασκευές δεξαμενών συγκέντρωσης βρόχινου νερού. 

 

Διαχείριση λυμάτων 

Στο τομέα της διαχείρισης των λυμάτων στο νησί είναι ως εξής : Τα δίκτυα αποχέτευσης 

βρίσκονται ήδη στη φάση της κατασκευής. Ενώ για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων- 

βοθρολυμάτων (ΕΕΛ) και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στο έδαφος με 

άρδευση και με την μέθοδο των τεχνικών υγροτόπων βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της 

μελέτης εφαρμογής από τον ανάδοχο. Η μονάδα κατασκευάζεται σε έκταση 28,4 στρεμμάτων.  

 

Χώροι ελεγχόμενης απόρριψης ή ΧΥΤΑ 

Στην Αντίπαρο η μεταφορά των απορριμμάτων του νησιού γίνεται στο ΧΥΤΑ Πάρου. Η  

αποκατάσταση του ανενεργού Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων   ΧΑΔΑ στη θέση 

Προφήτη Ηλία που βρίσκεται σε έκταση 5 στρεμμάτων και έχει συνολικό όγκο απορριμμάτων 

περίπου 13000 κυβικά μέτρα. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και εκπόνησης 

μελετών προκειμένου να δημοπρατηθεί. Προβλέπει ακόμη την προμήθεια εξοπλισμού 

ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.  

 

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 την Πάρο . 

Διευρυμένη είναι η χρήση ηλιακών συσσωρευτών και ειδικά σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα 

δωμάτια καθώς και στα σπίτια. Οι ανάγκες θέρμανσης καλύπτονται πλέον με υδραυλικά 

καλοριφέρ ,κλιματιστικά, και τζάκια. 

 

 Ανάπτυξη ΑΠΕ (ηλιακή, αιολική)  

Όσον αφορά τη χρήση ηλιακής ενέργειας υπάρχουν ελάχιστες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών 

σε διάφορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  

 

Τηλεπικοινωνίες 

       Οι τηλεπικοινωνίες γίνονται μέσω ΟΤΕ και άλλων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.  
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Α.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η οικονομία του νησιού βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, με τα έσοδα από 

τις επισκέψεις στο Σπήλαιο της Αντιπάρου ( ένα από τα ομορφότερα και πιο μυστηριώδη 

σπήλαια του κόσμου ) να απαρτίζουν μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Οι 

περισσότεροι κάτοικοι δουλεύουν τα εμπορικά καταστήματα, κέντρα εστίασης και διαμονής 

του νησιού κατά την τουριστική σεζόν από το Πάσχα μέχρι τον Οκτώβρη, ενώ τον υπόλοιπο 

χρόνο επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ή ασχολούνται με τεχνικές και χειρονακτικές εργασίες. Στην 

οικονομία του νησιού εκτός από τον τουρισμό συμβάλλει η αλιεία, λιγότερο η κτηνοτροφία και 

στο ελάχιστο η γεωργία στον κάμπο και στις βορειοανατολικές πεδινές εκτάσεις της. 

 

 

Α.6.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εδαφών της Αντιπάρου είναι ημιορεινά. Τα εδάφη γενικά 

θεωρούνται φτωχά ή μέτρια, πετρώδη. Ο υδροφόρος ορίζοντας του νησιού είναι 

υποβαθμισμένος έως ανύπαρκτος. Η συνολική έκταση της Αντιπάρου είναι 45.300 στρέμματα 

από τις οποίες καλλιεργούνται τα 13.800 στρέμματα, ποσοστό δηλαδή 30,5%. Τα υπόλοιπα 

χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι 8.400 στρέμματα ή άγονες εκτάσεις Οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις στην Αντίπαρο έχουν γενικά μικρό μέγεθος, πράγμα που είναι χαρακτηριστικό όλων 

των νησιών των Κυκλάδων. Στην Αντίπαρο η φυτική παραγωγή είναι περιορισμένη σε σχέση με 

την καλλιεργήσιμη γη κυρίως λόγω της έλλειψης νερού. Γι αυτό οι καλλιέργειες είναι, σχεδόν 

στο σύνολο τους, αροτριαίες (κτηνοτροφικά σιτηρά και ψυχανθή). Στον πίνακα που ακολουθεί 

φαίνεται η καλλιεργήσιμη γη, οι βοσκότοποι και τα δάση, τα οποία είναι χαμηλής βλάστησης 

(θαμνώδη και φρυγανώδη) που μπορούν να αξιοποιηθούν στην μελισσοκομία και στην 

κτηνοτροφία. 

Πίνακας :Χρήσεις γης (στατιστική ) 1999-2000 

Χρήσεις 

Ν. Αντίπαρος Ν. Κυκλάδων 

Έκταση 

(στρ.) 

Κατανομή 

(%) 

Έκταση 

(στρ.) 

Κατανομή 

(%) 

Γεωργική γη 13.800 30 835.100 32,2 

Βοσκότοποι 8.400 19 789.500 30,3 

Δάση 21.300 47 690.400 26,5 

Λοιπές 

εκτάσεις 1.800 4 280.400 11 

Σύνολο 45.300 100 2.599.400 100 
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Στον παρακάτω πίνακα δίνεται το είδος καλλιέργειας και η έκταση, σύμφωνα με τη δήλωση 

ενιαίας ενίσχυσης των παραγωγών (ΟΠΕΚΕΠΕ 2013).  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ( στρ ) 

Ελαιώνες Πιστοποιημένης Ελαιοκαλλιέργειας 0,5 

Λοιπές καλλιέργειες 2,5 

Αγρανάπαυση 685,5 

Αμπελώνες για παραγωγή οίνων ποιότητας (VQPRD) στα μικρά νησιά 

Αιγαίου Πελάγους 

112,7 

Κηπευτικά 8,5 

Παραδοσιακοί Ελαιώνες στα μικρά νησιά Αιγαίου 179,1 

Ζωοτροφές 969,0 

Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου 74,9 

Λοιπές καλλιέργειες – Δενδρώδεις 7,0 

Βοσκότοποι 3661,5 

Λοιπά σιτηρά 863,8 

Λοιπά μέτρα στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους – Δενδρώνες 06,0 

ΣΥΝΟΛΟ 6.571,0 

Πηγή: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2013 

Η διάρθρωση των καλλιεργειών κατά κατηγορία φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. 

 

Κατηγορίες Καλλιεργειών 

Σύνολο 

έκτασης 

(στρ.) 

Αρδευόμενη 

Έκταση 

(στρ.) 

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας 

και λοιπές καλλιέργειες 6707 40 

Κηπευτική γη, θερμοκήπια 67 60 

Αμπέλια 525 0 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 121 9 

Αγρανάπαυση 360 - 

Σύνολο Γεωργικής Γης 7780 109 

Πηγή: Ετήσιο γεωργικό δελτίο 2008 Ελ. Στατ. 
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Τα κύρια γεωργικά προϊόντα της Αντιπάρου φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί 

Κύρια γεωργικά προϊόντα της Αντιπάρου. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΤΑΣΗ  (στρ.) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

( kgr) 

Σιτάρι μαλακό 10 3000 

Κριθάρι 800 105.000 

Βρώμη 500 88.000 

Κουκιά 12 1.500 

Βίκος 500  

Κριθάρι για σανό 2700 29.000 

Βρώμη για σανό 500 88.000 

Κριθάρι 2000 - 

Βρώμη 50 - 

Πατάτες άνοιξης 20 36.000 

Πατάτες φθινοπώρου και χειμώνα 40 54.000 

Γλυκοπατάτες 5 6.000 

Λάχανα 2 200 

Κουνουπίδια 1 1.000 

Μπάμιες 1 500 

Κρεμύδια ξερά 8 4.000 

Σκόρδα ξερά 1 600 

Μαρούλια 6 4.200 

Τομάτες επιτραπέζιες για νωπή χρήση, 

υπαίθρου 

13 42.000 

Φασολάκια χλωρά 20 3.600 

Κολοκυθάκια 7 10.000 

Αγγούρια υπαίθρου 3 3000 

Μελιτζάνες υπαίθρου 4 6.000 

Αγκινάρες 5 6.000 

Ελαιόδενδρα για ελιές βρώσιμες 2 1000 

Ελαιόδενδρα για ελιές ελαιοποιήσεως 110 38.000 

Λεμονιές 3 14.000 

Πορτοκαλιές 3 7.500 

Μανταρινιές 1 3.000 

Αχλαδιές 2 2.000 

Βερικοκιές - 1.000 

Συκιές για νωπά σύκα - 5.000 

Συκιές για ξερά σύκα - 4.000 

Πηγή: Ετήσιο γεωργικό δελτίο 2008 Ελ. Στατ. 
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Ελαιοκαλλιέργεια  

Στην κατηγορία των δενδρωδών καλλιεργειών σημαντική θέση κατέχει η 

ελαιοκαλλιέργεια. Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση στη  Αντίπαρο είναι 112 στρέμματα 

σύμφωνα με την Ελ. Στατ. 2008, ενώ με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ 2013 είναι 179,6 στρέμματα.  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σημαντική αύξηση φύτευση ελαιοδέντρων .Ο 

παραγόμενος ελαιόκαρπος χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για παραγωγή ελαιολάδου. Οι 

ποικιλίες που επικρατούν είναι η θρουμπολιά και η κορωνέϊκη σε μεγαλύτερη έκταση. 

Υπάρχουν διάσπαρτα ελαιόδεντρα των ποικιλιών Άμφισσας και Μανάκι.  

Οι καλλιεργητικοί χειρισμοί που γίνονται στην καλλιέργεια της ελιάς είναι πολύ κοντά σε 

βιολογικά συστήματα καθώς γίνονται ελάχιστες ή καθόλου επεμβάσεις με φυτοφάρμακα. 

Ωστόσο η βιολογική καλλιέργεια είναι ανεπτυγμένη (ελεγχόμενη από φορέα πιστοποίησης) 

αλλά δεν υπάρχει ελαιοτριβείο και εξυπηρετούνται από τα ελαιοτριβεία της Πάρου. Το 

κυριότερο πρόβλημα της καλλιέργειας είναι η έλλειψη τυποποίησης λαδιού. 

 

Αμπελοκαλλιέργεια  

Τα αμπέλια και ιδιαίτερα τα οινάμπελα  αποτελούν παραδοσιακή καλλιέργεια για την 

Αντίπαρο και η συνολική τους έκταση σύμφωνα με το ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2012-2013 είναι 187,6 

στρέμματα .Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελ. Στατ. 2008 είναι 525 στρέμματα. Εδώ φαίνεται 

μία σημαντική εγκατάλειψη των απελοτεμαχίων τα τελευταία χρόνια.. 

 Οι κυριότερες οινοποιήσιμες ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι από ερυθρές ποικιλίες: 

Μανδηλαριά, Βάφτρα και Αϊδάνι και από λευκές ποικιλίες: Μενεμβασιά, Ασίρτικο και 

Σαββατιανό. Μεγάλες ποσότητες οινοποιήσιμων σταφυλιών πωλούνται στα οινοποιία της 

Πάρου για  ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνους. 

Οι αδιάθετες ποσότητες των επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων σταφυλιών οδηγούνται στην 

απόσταξη για την παραγωγή παραδοσιακών ποτών όπως σούμα. 

Ορισμένοι  στόχοι και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα παρακάτω:  

 Αντικατάσταση γηρασμένων και μη αποδοτικών αμπελώνων με τη συνέχιση του 

προγράμματος της αναδιάρθρωσης.  

 Μέτρα για τη διατήρηση αμπελώνων σε ζώνες παραδοσιακής καλλιέργειας για την 

παραγωγή οίνων ΠΟΠ. 

 Μείωση του κόστους παραγωγής με βελτίωση των καλλιεργητικών τεχνικών  

 Διατήρηση του γενετικού υλικού  ντόπιων ποικιλιών και αξιολόγηση τους για παραγωγή 

οίνων υψηλής ποιότητας.  
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 Συνέχιση της οικονομικής ενίσχυσης για τη διατήρηση της αμπελοκαλλιέργειας στα 

μικρά νησιά.  

 Οργάνωση των παραγωγών σε ομάδα με στόχο τη συλλογική  μεταποίηση και εμπορία 

των προϊόντων τους.  

 Προώθηση των ντόπιων οίνων στην τοπική αγορά (εστιατόρια, ξενοδοχεία).  

 Προώθηση της βιολογικής παραγωγής. 

 

Κηπευτικά 

Η ελάχιστη ποσότητα και όχι καλής ποιότητας αρδευτικού νερού έχει περιορίσει την 

καλλιέργεια κηπευτικών στο νησί. Οι κηπευτικές καλλιέργειες είναι στα 67 στρέμματα ενώ οι 

ποτιστικές καλλιέργειες είναι στα 60 στρέμματα ( πηγή Ελ. Στατ. 2008).  Τελευταίως πολλές  από 

τις καλλιέργειες των κηπευτικών είναι άνυδρες. 

Για την αύξηση της καλλιέργειας κηπευτικών λαχανικών στο νησί συστήνονται ποικιλίες φυτών 

ελάχιστης απαίτησης νερού (ντόπιες ποικιλίες η από τα γύρω νησιά ), αντοχής σε νερά 

αυξημένης αλατότητας και πρώιμης παραγωγής 

 

Θερμοκήπια 

Στο νησί λειτουργούν δύο  θερμοκήπια εκτάσεως 1.700 τ. μ και αρδεύονται από στέρνες 

συγκέντρωσης βρόχινου νερού. Σ’ αυτά καλλιεργούνται συνήθως οπωροκηπευτικά ντομάτα, 

αγγούρι, φασολάκια και κολοκύθια. Η παραγωγή, απορροφάται από ιδιοκτήτες εστιατορίων και 

από ντόπιους κατοίκους. 

 

Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά  

Η παρουσία των αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών είναι συνυφασμένη με το τοπίο 

της Αντιπάρου, κάτι που δηλώνει την πλήρη προσαρμογή των φυτών αυτών στις γεωκλιματικές 

συνθήκες της περιοχής. Η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών δεν απαιτεί ιδιαίτερες 

καλλιεργητικές φροντίδες (π.χ. ελάχιστες επεμβάσεις και όχι υπερβολικές, με οργανικές ουσίες, 

αρδεύσεις στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας) και μπορεί να αναπτυχθεί σε οριακή, από 

πλευράς γονιμότητας εδάφους και να επιφέρει  καλής ποιότητας παραγωγής. Η καλύτερη εποχή 

φύτευσης των αρωματικών φυτών είναι το φθινόπωρο για οικονομία στην κατανάλωση νερού 

(αναμονή βροχοπτώσεων). Επίσης μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στη μελισσοκομία 

εμπλουτίζοντας τη μελισσοκομική χλωρίδα.  

Παρά τα πλεονεκτήματα της καλλιέργειας και το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται κατά καιρούς οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι ελάχιστες κυρίως στους κήπους των πολυτελών σπιτιών. Είναι 
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απαραίτητο να γίνει διερεύνηση του κλάδου (επιλογή ειδών στο νησί, τεχνικές καλλιέργειας, 

ζήτηση της αγοράς κλπ) και των προοπτικών ανάπτυξης ώστε να δημιουργηθεί μία Ομάδα 

παραγωγών και να διαμορφωθεί ένα οργανωμένο σχέδιο καλλιέργειας – επεξεργασίας – 

τυποποίησης. 

Ο κυριότεροι λόγοι, που δεν επέτρεψε να αναπτυχθεί ο κλάδος αυτός, είναι η δυσκολία που 

αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί αρωματικών φυτών στη διάθεση των προϊόντων τους σε αγορές 

του εξωτερικού και η τάση των νέων προς τον τουρισμό. Ένας άλλος σοβαρός λόγος είναι η 

έλλειψη των ειδικών γνώσεων γύρω από τα αρωματικά φυτά. 

Ένα προτεινόμενο φυτό για την Αντίπαρο είναι η κάππαρη. Αυτοφυές φυτό σε περιοχές σχετικά 

φτωχές και σε ξερικά χωράφια και οι κυριότερες εργασίες που γίνονται για την καλλιέργεια της 

είναι η λίπανση, η καταστροφή των ζιζανίων και το κλάδεμα. Πλεονέκτημα η μερική γνώση των 

κατοίκων γύρω από το φυτό. Το φυτό αυτό μπορεί να ενισχυθεί ως παλιά καλλιέργεια για την 

Αντίπαρο που θα καλύψει τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και εσωτερική αγορά της χώρας.. Θα 

πουλιέται είτε σαν ξηρό αλατισμένο, είτε σαν κονσερβοποιημένο. Είναι επίσης φυτό 

φαρμακευτικό και αρωματικό. Στη φαρμακευτική χρησιμοποιείται σαν διουρητικό,  εναντίον  

της αρτηριοσκληρώσεως, αναιμίας, ατονίας, αρθρίτιδας κ.λ.π. 

 

Μελισσοκομία 

Η  μελισσοκομία της Αντιπάρου τα τελευταία χρόνια είναι ασήμαντη. Υπάρχουν 4 μελισσοκόμοι 

με συνολικό αριθμό μελισσοσμηνών 35 και η παραγωγή τους είναι για αυτοκατανάλωση. Για 

την επιτυχία της μελισσοκομικής δραστηριότητας χρειάζονται τα εξής : 

1. Απασχόληση νέων ατόμων με ανοικτά μυαλά στην επαγγελματική μελισσοκομία. 

2. Να γνωρίζει και να σέβεται τις μέλισσες και τα προϊόντα της για να μπορεί να τα διαθέτει. 

3. Να δημιουργεί υποδομές αξιοποίησης της παραγωγής και ευελιξία στις αποφάσεις. 

4. Θεωρητική κατάρτιση από βιβλία, συνεχή ενημέρωση ,διαδίκτυο. 

5. Πρακτική εκπαίδευση από οργανωμένα μαθήματα μελισσοκομίας, παλαιούς μελισσοκόμους. 

6. Γνωριμία και καλή χημεία με τις μέλισσες, την μελισσοκομική χλωρίδα της περιοχής. 

Σημαντικό  μειονέκτημα για την μελισσοκομία, είναι οι κοινωνικές και κλιματικές αλλαγές 

(αλλαγή χρήση γης, η επέκταση των οικιστικών σχεδίων των πόλεων, επέκταση των τουριστικών 

εκμεταλλεύσεων, οι περιορισμοί που μπαίνουν από την πολιτεία για την τοποθέτηση των 

μελισσών, αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα μειωμένος 

χρόνος ανθοφορίας και με μεγάλα κενά) που συμβάλουν στην μείωση των μελισσοβοσκών με 

την καταστροφή της μελισσοκομικής βλάστησης. 

Η μελισσοκομία στην Αντίπαρο μπορεί όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και  να εξελιχθεί σε βασικό 

άξονα της πρωτογενούς παραγωγής. Δεν υπάρχουν επαγγελματίες μελισσοκόμοι στην 
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Αντίπαρο. Τα ελάχιστα μελίσσια που υπάρχουν στο νησί προέρχονται από την άσκηση 

νομαδικής μελισσοκομίας της Πάρου και από τους ελάχιστους ερασιτέχνες ντόπιους 

μελισσοκόμους. 

Στο νησί Δεσποτικό υπάρχουν κατάλληλες περιοχές για την τοποθέτηση μελισσοσμηνών , έτσι 

δημιουργώντας μελισσοκομικό πάρκο και διάνοιξη μονοπατιών για την τοποθέτηση τους 

αυξάνεται η παραγωγή μελιού.  Ως γνωστό η μέλισσα με την επικονίαση συμβάλλει στην 

βιοποικιλότητα της φύσης, στην προστασία της γης από την διάβρωση, στην βελτίωση του 

χόρτου των βοσκοτόπων και γενικά στην αύξηση  παραγωγής χιλιάδων αυτοφυών και 

καλλιεργήσιμων φυτών. 

 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι υπάρχει σχετικά αρκετός αριθμός γεωργικών ελκυστήρων. 

Τα παρακάτω μηχανήματα αφορούν σε εκδόσεις αδειών κυκλοφορίας από το 1988 και μετά. 

Τύπος Γεωργικού Μηχανήματος Πλήθος 

Διαξονικοί Γεωργικοί Ελκυστήρες 34 

Τετράχρονα Βοηθυητικά Μηχανήματα 9 

Θεριζοαλωνιστικές 2 

Τρίκυκλα Πολλαπλής Χρήσης 6 

Αυτοκινούμενα χορτοκοπτικές μηχανές 0 

Χορτοσυλλεκτικές μηχανές 0 

Μονοαξονικά χορτοκοπτικά 1 

Μονοαξονικοί ελκυστήρες (φρέζες) 21 

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

 

 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται μια έντονη μείωση του ζωικού κεφαλαίου και κυρίως στην 

εκτροφή βοοειδών. Η εκτροφή των βοοειδών και των αιγοπροβάτων γίνεται σε μη 

οργανωμένους στάβλους διάσπαρτους και μη χωροταξικά κατανεμημένους. Οι κτηνοτρόφοι, 

είναι ανάγκη να προσαρμοσθούν στα δεδομένα της αγοράς και της νομοθεσίας και να 

αποκτήσουν άδειες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Στην Αντίπαρο όλες οι κτηνοτροφικές 

μονάδες στερούνται άδεια εγκατάστασης εκτός μόνο μίας .( Πηγή : ΔΑΟΚ Σύρου )  
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 Σύμφωνα με τα δεδομένα του νησιού , η δυνατότητα περεταίρω εκμετάλλευσης της 

γεωργικής γης και   η ύπαρξη μεγάλης έκτασης βοσκοτόπων  αποτελούν τα εχέγγυα για τη  

δημιουργία βιώσιμων μεσαίου μεγέθους ποιμνιοστάσια . Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι  ο 

εκσυγχρονισμός  των σταβλικών  εγκαταστάσεων για να διασφαλίζουν την ευζωία του ζωικού 

κεφαλαίου καθώς και την άριστη υγειονομική του κατάσταση, ο εξοπλισμός με σύγχρονα 

αρμεκτήρια , η εφαρμογή ορθής διατροφής ,με αποτέλεσμα την υψηλή αποδοτικότητα και 

πάντα στην παραγωγή προϊόντων αρίστης ποιότητας . 

 

Η διάρθρωση του ζωικού πληθυσμού στην Αντίπαρο φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ  ( Πηγή Ελ. Στατ. 2008 ) 

Είδος Αριθμός Ζώων 

Ίπποι  2 

Ημίονοι 8 

Όνοι 35 

Πρόβατα (οικόσιτα) 40 

Πρόβατα (κοπαδιάρικα) 350 

Αίγες  (οικόσιτες) 230 

Αίγες (κοπαδιάρικες) 2800 

Χοίροι (Αναπαραγωγής) 70 

Χοίροι (Κρεατοπαραγωγής) 245 

Κουνέλια 600 

Γαλοπούλες 150 

Κότες (χωρικής εκτροφής) 1300 

Βοοειδή εγχώρια αβελτίωτα (αρσενικά) 60 

Βοοειδή εγχώρια αβελτίωτα (θηλυκά) 85 

Χήνες 5 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

Όσο αφορά τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων στο νησί είναι 25 και οι περισσότερες από αυτές 

είναι αιγών . Ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου είναι 1.372 ζώα, εκ των οποίων 308 είναι 

πρόβατα και 1.064 αίγες. 

Πηγή: Αγροτικό Κτηνιατρείο Πάρου (13/07/2013) 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

Ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων βοοειδών στο νησί της Αντιπάρου ανέρχεται στις 13, 

και ο συνολικός αριθμός βοοειδών είναι 96 ζώα από αυτά τα 63 είναι θηλυκά και τα 33 είναι 

αρσενικά. Μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των βοοειδών (σύμφωνα με το κτηνιατρείο της 

Πάρου).  

Πηγή: Αγροτικό Κτηνιατρείο Πάρου (18/09/2013) 

 

ΑΛΙΕΙΑ 

Η αλιεία στην Αντίπαρο αποτελεί όπως είναι φυσικό ένα από τα παλαιότερα και 

παραδοσιακά επαγγέλματα. Βέβαια, η αλιευτική δραστηριότητα ήταν πιο έντονη τις 

προηγούμενες δεκαετίες, που δεν είχαν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό άλλοι τομείς τις 

οικονομίας και η αλιεία ήταν υγιής κλάδος. Η αλιεία συντηρείται σε οικογενειακή βάση, ενώ 

πλέον λίγοι είναι αυτοί που απασχολούνται αποκλειστικά σε αυτή, λόγω εξάντλησης του 

αλιευτικού πλούτου. 

Τελευταία η αλιευτική δύναμη του νησιού περιορίστηκε σημαντικά οδηγώντας την αλιεία σε 

μαρασμό. Κύριο ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η απόφαση της Ε.Ε. για περιορισμό του 

αλιευτικού στόλου στην Ελλάδα, γεγονός που ανάγκασε πολλούς αλιείς να εγκαταλείψουν το 

επάγγελμα καταστρέφοντας παράλληλα τα σκάφη τους. Επιπλέον η υπεραλίευση αποτελεί 

παράγοντα υποβιβασμού του αλιευτικού πλούτου της Αντιπάρου.  

 Πίνακας επαγγελματικών αλιευτικών σκάφων Αντιπάρου 2013.  

Α/Α ΝΗΣΙ 

ΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΗ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΚΑΦΗ ΜΕ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΔΙΧΤΥΑ- 

ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ 

ΣΚΑΦΗ ΜΕ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΤΡΑΤΑ 

ΣΚΑΦΗ ΜΕ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ  

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΡΙ-ΓΡΙ 

ΣΚΑΦΗ ΜΕ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΜΗΧ/ΤΑ 

1 Αντίπαρος 25 2 1 0 28 

Πηγή :Τμήμα Αλιείας Κυκλάδων 



 17 

Υπάρχει Αλιευτικό καταφύγιο και  υπάρχουν μελέτες για μελλοντική αναβάθμιση του. Λόγω του 

μεγάλου αριθμού επισκεπτών, η παραγωγή σε αλιεύματα από τους ασχολούμενους κάτοικους 

στον τομέα δεν καλύπτει τις ανάγκες του νησιού.  

Οι επαγγελματίες αλιείς στο νησί της Αντιπάρου είναι 30. ( Πηγή :Τμήμα αλιείας Κυκλάδων) 

Επίσης πολύ σημαντική είναι και η παρουσία ερασιτεχνών αλιέων οι οποίοι αποτελούν 

ανταγωνιστική ομάδα στα αλιευτικά πεδία και στις αγορές της περιοχής. 

 Αρκετός αριθμός  επαγγελματιών αλιέων έχει συμμετάσχει σε επενδυτικά προγράμματα για 

την αλιεία τα προηγούμενα χρόνια (πχ  διάλυση αλιευτικών σκαφών, εκσυγχρονισμός 

,αντικατάσταση ή αγορά αλιευτικού σκάφους). 

Στοιχεία επαγγελματικής και ερασιτεχνικής Αλιείας Πάρου - Αντιπάρου 

 Πάρος 
Αντίπαρο

ς 
Πηγές 

Σύνολο αλιευτικών σκαφών 182 28 Τμήμα αλιείας Κυκλάδων [2013] 

Σύνολο αλιέων ιδιοκτητών 

αλιευτικού σκάφους 
186 30 Τμήμα αλιείας Κυκλάδων [2013] 

Σύνολο αλιεργατών ή 

περιστασιακά 

απασχολούμενων στην αλιεία 

218  
Λιμεναρχείο  Νάξου [ 2011-2012], 

 Τμήμα αλιείας Κυκλάδων) 

Σύνολο επαγγελματιών αλιέων 

και αλιεργατών 
434 

Τμήμα αλιείας Κυκλάδων [2013], 

Λιμεναρχείο  Νάξου [2011-2012] 

Σύνολο ερασιτεχνών αλιέων 
 

562 Λιμεναρχείο  Νάξου [ 2011-2012] 

Σύνολο Χωρητικότητας σε GT 1104,76 123,37 
Εθνικό αλιευτικό μητρώο[ 2013] 

 

Σύνολο ισχύος μηχανών σε KW 5622,63 740.44 
Εθνικό αλιευτικό μητρώο 2013 

 

*Αλιευτική παραγωγή κατ' 

εκτίμηση της υπηρεσίας 

αλιείας Σύρου και σύμφωνα 

με δηλώσεις των αλιέων(κιλά 

ανά έτος-μέσος όρος των 

κιλών των τριών τελευταίων 

ετών) 

361.330,66 12.600 

 

Τμήμα αλιείας Κυκλάδων [2009 ως 

2012]) 

 

 

Για την εξυπηρέτηση των αλιέων  στην προμήθεια καυσίμων υπάρχει Τελωνειακή Αρχή στο νησί 

της Πάρου.  
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Α.6.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Η μεταποιητική δραστηριότητα της Αντιπάρου δεν είναι ανεπτυγμένη, 

Παραδοσιακά προϊόντα του νησιού θεωρούνται η σούμα, διάφορες ποικιλίες παραδοσιακών 

γλυκισμάτων αλλά και τυριών όπως το κεφαλοτύρι, η ξινομυζήθρα και το τουλουμοτύρι.  

 

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 

Η έκθλιψη του ελαιοκάρπου που συγκομίζεται στην Αντίπαρο γίνεται στην Πάρο στα πέντε 

σύγχρονα ελαιουργεία, τριφασικού- φυγοκεντρικού τύπου. 

 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ 

Μεγάλες ποσότητες σταφυλιών οινοποιήσεως πωλούνται στα οινοποιία της Πάρου για  

ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνους.  Οι αδιάθετες ποσότητες σταφυλιών επιτραπέζιων και οινοποιήσεως 

σταφυλιών οδηγούνται για τοπικούς οίνους αυτοκατανάλωση και  στην απόσταξη για την 

παραγωγή παραδοσιακών ποτών όπως σούμα. 

 

 

Α.6.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Τουριστικές υποδομές – τουριστική κίνηση 

Ο τουρισμός αποτελούσε την περασμένη δεκαετία για την Αντίπαρο την πιο σημαντική 

οικονομική δραστηριότητα και συνεχίζει σταθερή μέχρι σήμερα. Τα τελευταία χρόνια ο 

κατασκευαστικός τομέας γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη, χωρίς αυτό να έχει περιορίσει τη βαρύτητα 

του τουρισμού για την οικονομία του νησιού. Η σημασία του είναι ρυθμιστική και για τους 

άλλους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. 

Η Αντίπαρος αποτελεί δημοφιλές τουριστικό θέρετρο τα καλοκαίρια για Έλληνες και 

Ευρωπαίους επισκέπτες, αλλά και τόπο επένδυσης Αμερικανών παραθεριστών. 

 

                                          

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Καταλύματα 

Ο  συνολικός αριθμός Επιχειρήσεων εκμετάλλευσης  ξενοδοχείου, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενων 

δωματίων σύμφωνα με τα στοιχεία του επιμελητηρίου Κυκλάδων ανέρχεται στις 65 και ένα 

κάμπινγκ  .. 

( ΠΗΓΗ : Ιστοσελίδα επιμελητηρίου Κυκλάδων, Ιούνιος 2013 ) 

 

Κατανομή ξενοδοχείων με βάση την ποιότητα υπηρεσιών και την δυναμικότητα τους. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2012 ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

ΝΗΣΙ 
 

5***** 4**** 3*** 2** 1* 
Γενικό 

άθροισμα 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 

Μονάδες 

Δωμάτια 

Κλίνες 

- - - 

4 

96 

183 

5 

81 

160 

9 

177 

343 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2012. 

 

 Εναλλακτικός Τουρισμός   

Ο προσανατολισμός των φορέων το νησιού προς διάφορες μορφές εναλλακτικού 

τουρισμού είναι σε ανάπτυξη, επιδιώκοντας έτσι την προτυποποίηση του τουριστικού 

προϊόντος στο νησί. 

Η ενίσχυση και προώθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και προϊόντων του νησιού 

εκτιμάται ότι θα δώσει ένα επιπλέον πλεονέκτημα στο τουρισμό. Θα προσανατολίσει την 

οικονομία του νησιού σε μια πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη προσθέτοντας στο μονόπλευρο 

μοντέλο της παραλίας και της διασκέδασης και άλλες μορφές τουρισμού που αποδεικνύονται 

προσφορότερες και πιο ήπιες για τη φέρουσα ικανότητα του νησιού.Τα τελευταία χρόνια η 

Αντίπαρος φαίνεται πως κάνει μετάβαση από τον μαζικό τουρισμό στον ποιοτικό τουρισμό, με 

την λειτουργία καλαίσθητων εστιατορίων με παραδοσιακά χαρακτηριστικά, καταστήματα με 

είδη τέχνης .εσωτερικής διακόσμησης.  

Στην είσοδο του Κάστρου είναι επισκέψιμη αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αντιπάρου με εκθέματα λαογραφικού και αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος από την ιστορία του νησιού. 

Σε ανάλογο πλαίσιο μπορεί να ενταχθεί και η αλιευτική παράδοση του νησιού με 

προοπτική την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού ο οποίος θα μπορούσε να ανακόψει την 

πορεία της  εξαφάνισης του αλιευτικού στόλου του νησιού και να διατηρήσει την αλιευτική του 

παράδοση. 

Ο  αγροτουρισμός δεν είναι ανεπτυγμένος στο νησί.  Όμως η προσέλκυση επισκεπτών 

αποκλειστικά για δραστηριότητες αγροτουρισμού δεν είναι ακόμα δυνατή καθώς κάτι τέτοιο 

απαιτεί την συντονισμένη οργάνωση σχετικού τουριστικού προϊόντος από τους εμπλεκόμενους 
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φορείς (το Δήμο, παράγοντες πρωτογενή τομέα, ταξιδιωτικά γραφεία.). Κάτι τέτοιο θα 

απαιτούσε αρχικά τη μετατροπή κάποιων καλλιεργούμενων εκτάσεων και εγκαταστάσεων 

μεταποίησης σε επισκέψιμους χώρους ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να παρακολουθήσουν 

και να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Παράδειγμα για τους τολμηρούς τουρίστες 

φορώντας  την κατάλληλη ενδυμασία να επισκεφτούν  μελισσόκηπους να ενημερωθούν για την 

ζωή της μέλισσας ,τα προϊόντα της, την τοπική χλωρίδα και να συμμετέχουν στην παραγωγική 

διαδικασία με συνέπεια στην εθελοντική αγορά μελισσοκομικών προϊόντων. 

                                                                                 

Εστίαση 

           Όσον αφορά στην εστίαση στο νησί της Αντιπάρου δραστηριοποιούνται 60 επιχειρήσεις 

εστίασης [Εστιατόρια-ψησταριές,κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες, οβελιστήρια, πιτσαρίες, σνακ-

μπαρ(ουζερί)] σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων(ιστοσελίδα, Ιούνιος 

2013). 

Παραδοσιακά φαγητά είναι το αγριοκούνελο, κόκορας πάτιδος, αποκριάτικα ραβιόλια και 

μπουρεκάκια. 

 

Μεταφορές – Συγκοινωνία 

Η επιβατική κίνηση λιμανιού Αντιπάρου φαίνεται από τον επόμενο πίνακα, ελαφρώς μειωμένη 

το 2012 σε ποσοστό 11 %. 
ΕΤΟΣ 2011 2012 

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2415 2415 2464 2456 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2637 2633 3081 3089 

ΜΑΡΤΙΟΣ  3690 3660 3528 3766 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7474 7441 7021 7035 

ΜΑΙΟΣ 11028 10623 9537 9285 

ΙΟΥΝΙΟΣ 22543 23821 17815 17499 

ΙΟΥΛΙΟΣ  51310 52489 45717 44995 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 78235 77400 74043 74533 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 22938 22155 17819 19709 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 7121 7319 5732 5708 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 4008 4002 2839 2811 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2601 2839 2415 2395 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ 216.000 216.797 192.011 193.281 

Πηγή: Λιμεναρχείο Πάρου 

Όσο αφορά την επιβατική κίνηση μέσω αεροδρομίου εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο της 

Πάρου που είναι ακριβώς απέναντι από τον οικισμό της Αντιπάρου κοντά στην Πούντα της 

Πάρου. 
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

 

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

1. Η ανάπτυξη του τουρισμού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διάθεση στην τοπική αγορά 

των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής και δίνει κίνητρα για απασχόληση στον πρωτογενή 

τομέα . 

2. Η πληθυσμιακή αύξηση και ο χαμηλός δείκτης γήρανσης επιτρέπει την ενασχόληση των 

νέων με τον πρωτογενή τομέα. 

3. Η ύπαρξη αεροδρομίου στο νησί Πάρος η συχνότητα των πτήσεων,  η συχνή θαλάσσια 

συγκοινωνία με την Αντίπαρο. 

4. Η ύπαρξη γεωργικής έκτασης κατάλληλη για την ανάπτυξης γεωργικής δραστηριότητα. 

5. Ευνοϊκές κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες για αγροτικά προϊόντα εξαιρετικής 

ποιότητας. 

6. Η ύπαρξη εποχιακής αυτοφυούς βλάστηση ( ποώδη φρυγανώδη ) που ευνοεί την 

μελισσοκομία. 

 

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

1. Μείωση του Αγροτικού πληθυσμού λόγω της εύκολης λύσης ενασχόλησης των κατοίκων 

με τον τουρισμό και την απορρόφηση των νέων από τις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα 

(τουρισμός, εστιατόρια, ξενοδοχεία) λόγω καλύτερων αμοιβών και ζήτησης. 

2. Αυξημένο κόστος μεταφοράς-παραγωγής αγροτικών προϊόντων λόγω νησιωτικότητας. 

3. Μικρή δραστηριότητα μελισσοκομίας.  

4.  Μικρή παραγωγή Παραδοσιακών Προϊόντων Εκλεκτής Ποιότητας. 

5. Έλλειψη σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων .  

6. Η ανεπάρκεια υδάτινων πόρων  

7. Έλλειψη εγγειοβελτιωτικών έργων συλλογής υδάτων ( φραγμάτων ).  
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 

1. Οι φυσικές ομορφιές των νησιών, οι αρχαιολογικοί χώροι και οι παραδοσιακοί οικισμοί . 

2. Η δυνατότητα ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της αγροτικής οικονομίας λόγω 

ζήτησης ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων δεδομένης της αυξημένης αγοραστικής 

δύναμης του νησιού λόγω τουρισμού. 

3. Προοπτικές ανάπτυξης αγροτουρισμού και αλιευτικού τουρισμού. 

4. Η παραγωγή προϊόντων μέσω θερμοκηπίων εξασφαλίζει την απεξάρτηση από τις εκάστοτε 

καιρικές και εδαφολογικές συνθήκες. 

5. Η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών δεν απαιτεί ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες (π.χ. 

ελάχιστες  επεμβάσεις με οργανικές ουσίες, αρδεύσεις) και μπορεί να αναπτυχθεί σε οριακά, 

από πλευράς γονιμότητας, εδάφη. Επίσης μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην 

μέλλουσα μελισσοκομία εμπλουτίζοντας τη μελισσοκομική χλωρίδα. 

6. Η προοπτική της Μελισσοκομικής δραστηριότητας να εξελιχθεί σε βασικό άξονα της 

πρωτογενούς παραγωγής στην Αντίπαρο . 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

1. Η απασχόληση στον τουρισμό αυξάνει τον κίνδυνο εγκατάλειψης των αγροτικών 

δραστηριοτήτων. 

2. Η χρήση των αλιευτικών πεδίων της περιοχής από αλιείς (επαγγελματίες και 

ερασιτέχνες) κοντινών περιοχών με αποτέλεσμα την υπεραλίευση και τη μείωση των 

ιχθυαποθεμάτων σε συνδυασμό με την πίεση που δέχεται το θαλάσσιο περιβάλλον και από 

άλλους παράγοντες π.χ. ρύπανση. 

3. Ενεργειακό πρόβλημα και πρόβλημα ύδρευσης. 

4. Συρρίκνωση ή και εξαφάνιση παραδοσιακών προϊόντων ή και κλάδων του πρωτογενή 

τομέα. 

5. Έντονες πιέσεις στο περιβάλλον από την υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού και την 

έντονη τουριστική δραστηριότητα. 

6. Η εισαγωγή φθηνών νωπών προϊόντων καθιστά τα ντόπια προϊόντα μη ανταγωνιστικά. 
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Γ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

Η απασχόληση στην πρωτογενή παραγωγή για τα νησιά ανέρχεται περίπου 24,5% για την 

Αντίπαρο, ο τριτογενής τομέας τουρισμός (εστιατόρια-ξενοδοχεία) και ο κλάδος των 

κατασκευών απασχολεί το περισσότερο εργατικό δυναμικό του νησιού.  

Για την ομαλή ανάπτυξη του  νησιού θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αγροτική οικονομία 

των νησιών και να ενισχυθούν δράσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από την ιδιωτική 

πρωτοβουλία, που θα επιτρέψουν την απασχόληση του πληθυσμού με τον πρωτογενή τομέα. 

Όπως: 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

1. Χωροταξικός σχεδιασμός και δημιουργία μελισσοκομικών ζωνών στην Αντίπαρο, όπου δεν 

θα επιτρέπεται καμία άλλη εγκατάσταση, παρά μόνον μελισσοκομικές. Αφού εξασφαλιστεί 

η οριοθέτηση, δημιουργία πρόσβασης με αγροτικούς δρόμους.  

2. Δημιουργία μελισσοκομικού πάρκου στο νησί Δεσποτικό και διάνοιξη μονοπατιών για την 

τοποθέτηση μελισσοσμηνών . 

3. Κατασκευή φραγμάτων εμπλουτισμού υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή Κάμπος που 

είναι και αγροτική περιοχή.  

4. Ενίσχυση-εκσυγχρονισμός  των υποδομών που αφορούν στην εξοικονόμηση νερού και τη 

βελτίωση της ποιότητάς του (ύδρευση, άρδευση , αποχέτευση, βιολογικός καθαρισμός, 

δεξαμενές και μονάδα αφαλάτωσης). 

5.  Αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου στο λιμάνι της Αντιπάρου (υπάρχουν μελέτες). 

6. Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη Νοτιοδυτική πλευρά του νησιού (απαιτείται μελέτη). 

7. Ενίσχυση υποδομών στον τομέα της αλιείας (ψυκτικών και αποθηκευτικών χώρων με 

σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευμάτων και την άμεση διάθεση των προϊόντων). 

8. Αξιοποίηση των  φυσικών πόρων, ενέργειας (αιολική, ηλιακή, κυματική, κ.α.) για χρήση 

τους στην αγροτική παραγωγή. 

9. Προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτισμικών πόρων μέσω της ενίσχυσης 

αγροτουριστικών δράσεων. 

10. Ανάπτυξη και προώθηση  δράσεων γαστρονομικού , και πολιτιστικού,  τουρισμού  , ως 

μέσο προώθησης της τοπικής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων στους επισκέπτες του 

νησιού.  

11. Ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού 
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12. Ενημέρωση παραγωγών για τους τρόπους ανάπτυξης, διατήρησης και ενίσχυσης της 

αγροτικής και μεταποιητικής παραγωγής, με έμφαση στην ενίσχυση καλλιεργειών υψηλής 

προστιθέμενης αξίας όπως θερμοκηπιακές, βιολογικές, καλλιέργειες φιλικές στο 

περιβάλλον ή αξιοποίηση τυχών αυτόχθονων φυτών π.χ. βότανα, αρωματικά φυτά κλπ.. 

13. Ενημέρωση και οικονομική ενίσχυση παραγωγών κατά τις διαδικασίες πρώτης 

προσπάθειας πιστοποίησης, τυποποίησης και προώθησης τοπικών προϊόντων. 

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑ 

 

1.  Ανάπτυξη της Μελισσοκομική δραστηριότητας από νέους μελισσοκόμους μετά από 

κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση . 

2. Ανάπτυξης βιολογικής γεωργίας και ειδικότερα καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού. 

3. Αύξηση της καλλιέργειας κηπευτικών λαχανικών στο νησί με ποικιλίες φυτών ελάχιστης 

απαίτησης νερού (ντόπιες ποικιλίες η από τα γύρω νησιά ), αντοχής σε νερά αυξημένης 

αλατότητας και πρώιμης παραγωγής. 

4. Καλλιέργεια των αρωματικών φυτών και ιδιαίτερα της Κάππαρης. 

5. Αύξηση της παραγωγής   κτηνοτροφικών φυτών από τους παραγωγούς με σκοπό την μείωση 

του κόστους από κατανάλωση εισαγόμενων ζωοτροφών. 

6. Δημιουργία μεσαίου μεγέθους ποιμνιοστασίων  με σύγχρονα αρμεκτήρια και με σταυλικές 

εγκαταστάσεις που να διασφαλίζουν την ευζωία του ζωικού κεφαλαίου καθώς και την 

άριστη υγειονομική τους κατάσταση. 

7. Εξασφάλιση – τακτοποίηση αδειών λειτουργίας από όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

με προσαρμογή στο χωροταξικό σχεδιασμό της  Αντιπάρου. 

8. Κατασκευή δεξαμενών συγκέντρωσης βρόχινου νερού. 

9. Βελτίωση της παρουσίασης των τοπικών προϊόντων και  ανάπτυξη δράσεων  προώθησής  

τους . 

10. Ίδρυση τυποποιητηρίου ελαιόλαδου . 

11. Ανάπτυξη αγροτουρισμού. 

12.  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.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Προτείνεται η εκπαίδευση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα για τεχνικές 

καλλιεργειών νέων ειδών που ευνοούνται από τις εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες των 

νησιών . 

Ενημερωτικά σεμινάρια από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αξιοποίηση των επενδυτικών 

προγραμμάτων και επιδοτήσεων για κτηνοτρόφους, γεωργούς και αλιείς, καθώς και για τις 

προϋποθέσεις - όρους συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σε αυτά σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Ενημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών σε θέματα ασφάλειας, υγιεινής και προώθησης 

αγροτικών προϊόντων, σε θέματα νέων τεχνολογιών και σε θέματα εθνικής και ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας που αφορούν στον πρωτογενή τομέα(φυτική και ζωική παραγωγή, βιολογικές 

καλλιέργειες, αλιεία), έτσι ώστε να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης τους και να 

έχουν το μικρότερο δυνατό κόστος παραγωγής. 
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Δ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ 

Για τη σύνταξη του παρόντος εκτός από επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες του νησιού, 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία, κείμενα και πίνακες από: 

1. ΕΛ. ΣΤΑΤ. (ΕΣΥΕ) 

2. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία –Μετεωρολογικός Σταθμός Πάρου 

3. Συνοπτική παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –

Τεύχος Χ (Αναθεωρημένο) Ιούνιος 2012 

4. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Στρατηγικός Σχεδιασμός –  

Αναθεωρημένο Τεύχος VI –Ιούνιος 2012 

5. Αμπελουργικό και Ελαιοκομικό Μητρώο 2012 (ΥΠ.Α.Α.Τ.) 

6. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2013 (Στοιχεία δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης) 

7. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων 

8. Τμήμα Αλιείας Κυκλάδων 

9. Μελέτη για την παραγωγή προϊόντων ειδικών προδιαγραφών στο Νότιο Αιγαίο για την 

κάλυψη της ζήτησης κατά την Τουριστική περίοδο, για μια ολοκληρωμένη Αγροτική 

Ανάπτυξη (Φάση Α΄-Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης- Μάιος 2006) 

10. Μελέτη για την παραγωγή προϊόντων ειδικών προδιαγραφών στο Νότιο Αιγαίο για την 

κάλυψη της ζήτησης κατά την Τουριστική περίοδο, για μια ολοκληρωμένη Αγροτική 

Ανάπτυξη (Φάση Β΄-Πρόταση αναδιάρθρωσης καλλιεργειών για την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, Σεπτέμβριος 2006) 

11. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Το καλάθι του Νοτίου Αιγαίου»,2012 

12. Αγροτικό Κτηνιατρείο Πάρου 

13. Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο 

14. Λιμεναρχείο Πάρου 

15. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 

16. Επιμελητήριο Κυκλάδων 

 


