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Εξορυκτική Δραστηριότητα & Τουρισμός:  
Πυλώνες ισόρροπης ανάπτυξης  

Το Μοντέλο της Μήλου 

Raw Materials High Level Conference 
Maximising value: The importance of the 
extractive industry to growth in the EU 
economy and its regions  



Που είναι η Μήλος 

-86 ναυτικά μίλια 
από Αθήνα 
-50 ναυτικά μίλια 
από Σαντορίνη και 
Μύκονο 
-5ο μεγαλύτερο σε 
έκταση νησί  



Η Μήλος με μια ματιά… 

-Επιφάνεια :158 τ.χλμ.  

- Πληθυσμός : πάνω από 5.000 

- Ακτογραμμή:  126 χλμ. 

- Πάνω από 75 παραλίες  

-7 πανέμορφα χωριά με ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική και πολλούς 
παραδοσιακούς, παραθαλάσσιους 
οικισμούς 

 

Κλίμα 

Πολλώνια 

Φυροπόταμος 

Εμπουριός  



Η Μήλος … 

 Ένα νησί που γεννήθηκε από ηφαιστειακές εκρήξεις 

 

 

 Εκεί που το ηφαίστειο γέννησε και δεν έσβησε ζωή 

 

 

είναι ένα απέραντο φυσικό γεωλογικό «Μουσείο» 



Ορυκτός πλούτος  
από αρχαιοτάτων χρόνων 

Παρελθόν: Όπλα Παρόν: Κοσμήματα 

Οψιδιανός 
Η μεταφορά του  

έχει καταγραφεί παγκοσμίως  
ως η πρώτη  

ναυτική εμπορική πράξη 



Αφροδίτη της Μήλου:  

Σύμβολο της 
παγκόσμιας 
γυναικείας 
ομορφιάς 



Κατακόμβες 
Το αρχαιότερο πρωτοχριστιανικό μνημείο  

παγκοσμίου εμβέλειας 

Η Μήλος  
είναι επίσημα ανακηρυγμένη ως 

«Ιερά Νήσος»  
με το Προεδρικό Διάταγμα Αρ. 86  

της 5ης Ιουνίου 2014 

 Αρχαίο Θέατρο 



Oρυχεία & μεταλλεύματα… 



Εξορυκτική βιομηχανία 

 Πολλές εταιρίες 

 Δεκάδες ορυχεία 

 Απασχολούνται περισσότερες από 500 οικογένειες  

 Παράγονται περισσότεροι από 920.000 τόνους μπετονίτη 

 Παράγονται περισσότεροι από 320.000 τόνους περλίτη 

 Πάνω από 300.000.000 € τζίρο ετησίως 

 25.000.000 € στηρίζουν την οικονομία της Μήλου 



Ορυχεία: 
 
  
 

 
Σημαντικός Οικονομικός παράγοντας 
 
Πόλος έλξης τουρισμού 

 
 
 



Ορυχείο ή αξιοθέατο; 

Αγγεριά 



Ορυχεία ή αξιοθέατα; 



Γεωθερμικό πεδίο  



ΟΧΙ  
σε ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΧΡΥΣΟ 

Προέχει η υγεία και ευημερία 
των κατοίκων του νησιού = 

βιώσιμη ανάπτυξη 

Υγεία & Περιβάλλον: έννοιες αδιαπραγμάτευτες 

Με ομόφωνες αποφάσεις 
Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 
125/2011  & αρ. 72/2013  



ΝΑΙ  
στην αξιοποίηση των  

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Project Milos: 
Ζεστά νερά 
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
Αφαλάτωση 
Θερμοκήπια 
Ιχθυοκαλλιέργεια 
Τηλεθέρμανση 

Project Aqua Aphrodite: 
Θέρμανση δημόσιων κτηρίων 
Συλλογή βρόχινου νερού 

 
Project με ζεστά νερά: 
Θέρμανση κολυμβητηρίου 
Θέρμανση νηπιαγωγείου 

Απρίλιος 2011 



Τουρισμός 
 

brand name: Μήλος Φαινόμενο… 

1) Πάνω από 75 υπέροχες παραλίες 

2) Μοναδική γεωλογία και φυσική ομορφιά 

3) Μεγάλη ιστορία και κουλτούρα 

4) Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 

5) Εντυπωσιακή γαστρονομία 

6) Εναλλακτικές μορφές τουρισμού  



Κλέφτικο Γλαρονήσια 

Σαρακίνικο  



                                 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΘΕΡΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ» 

ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ 

ΚΑΝΑΒΑ 
 (ΕΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) 

ΑΛΥΚΕΣ 
(ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ) 

ΣΧΟΙΝΩΠΗ 
ΧΑΡΟΥ ΜΠΑΝΙΑ  (ΙΔΙΩΤΙΚΑ) 

ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ 

ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ  ΠΗΓΕΣ  ΜΗΛΟΥ 

ΠΡΟΒΑΤΑΣ 
(ΑΤΜΟΛΟΥΤΡΑ) 



Άνυδρη γη της ηφαιστειακής Μήλου 



Παραδοσιακές γεύσεις & προϊόντα 



Φαγητό στην άμμο – Volcanic food 



 
Το μοντέλο της Μήλου  

 
Κοινές Δράσεις 

 



Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου 

Έτος ίδρυσης: 1998 
Επισκέπτες: περισσότεροι από 130.000 



Miloterranean: 7 μοναδικές διαδρομές 
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Συνεδριακό Κέντρο Μήλου 

Περισσότεροι από 100.000 επισκέπτες 
Εργοστάσιο καολίνης που ανακατασκευάστηκε 
Έτος ίδρυσης: 2000 



Θειορυχεία 



oΣυναυλία στο ορυχείο Αγγεριάς:  
μοναδική παλέτα χρωμάτων 

20 χρόνια Φεστιβάλ Δήμου Μήλου 

oΘεατρικές παραστάσεις 
oΜουσικές εκδηλώσεις 
oThe Refuge project Χορηγός: S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.  



Ενέργειες & Δράσεις Φεστιβάλ  
 Δήμου Μήλου 



Μαζί για την ανάπτυξη του νησιού 

 Βελτιώσεις σε Αεροδρόμιο Μήλου 

 Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων 

 Συντήρηση οδικού δικτύου  

 Κολυμβητήριο  



Αποκαταστάσεις ορυχείων 

 Δημιουργία αμπελώνων  

 Ευκαιρία για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 Παραγωγή τοπικών προϊόντων 



1989        1991               2007        2013 

Ορυχείο Αχιβαδόλιμνης: μία δημοφιλής παραλία σήμερα 

Αποκαταστάσεις Ορυχείων: Πριν & Μετά… 

Ορυχείο Γερακόπετρας 

1984         1991  2000         2013 



Ανοικτό «Πανεπιστήμιο» για φοιτητές 



ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 
 

   Μέσα από το διάλογο  

 

μπαίνουν κανόνες με στόχο  

 

   να αναπτύσσονται παράλληλα και ισόρροπα  

  

οι οικονομικές δραστηριότητες του νησιού  

(εξόρυξη & τουρισμός) 

  

προς όφελος της τοπικής κοινωνίας  



ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 
 

 από το 1981 
 επικαιροποιείται το 2014 



Εξορυκτική βιομηχανία 



και Τουρισμός  



για Βιώσιμη & Αειφόρο 
Ανάπτυξη στο νησί μας 



Τα νούμερα λένε πάντα την 
αλήθεια… 

 Τα τελευταία 3 χρόνια της οικονομικής κρίσης, η εξόρυξη 
δεν υπέστη καμία ζημιά. 

 Και παράλληλα η Μήλος πρωτοστατεί ως τουριστικός 
προορισμός παγκοσμίως και έχει αύξηση τουρισμού 
τουλάχιστον +25% ετησίως. 

 Που για φέτος υπολογίζεται να ξεπεράσει το +50%. 



Τοπική οικονομία Μήλου και S&B 

• Ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα 28.000 ευρώ (ΜΟ Ελλάδος 20.000 ευρώ) 
με στοιχεία 2011 

• Η εξορυκτική δραστηριότητα συνιστά το 30% του ΑΕΠ της Μήλου 
(S&B>90%) 

• Οι υπηρεσίες αποτελούν το 55% του ΑΕΠ Μήλου (τουρισμός, δημόσιος τομέας 
κ.λπ.) 

• H S&B  συνεισφέρει με άμεσο τρόπο άνω των € 23 εκατ./έτος σε 
μισθούς, εργοδοτικές εισφορές, δημοτικά τέλη και πληρωμές προς τρίτους 
στην τοπική κοινωνία  

 

 

 

AEP 

ΑΕΠ/κατά κεφαλή 

 (Eυρώ) 

ΑΕΠ / κατά κεφαλή (Eυρώ) 

Λοιπά 

Υπηρεσίες 
(περιλαμβάνεται 

ο Τουρισμός) 

Μεταποίηση 
(περιλαμβάνεται 

η εξόρυξη) 

40 



Η διεθνής επιβράβευση  

«Το νησί με τις 
καλύτερες 
παραλίες» 

 
«Φυριπλάκα:Η 

καλύτερη 
παραλία 

παγκοσμίως» 
παγκοσμίως 



«2η σε ταξίδια του 
μέλιτος μετά τις 

Μαλδίβες» 

«Ένα από τα πρώτα 5 
νησιά παγκοσμίως που 
πρέπει να επισκεφθείς» 

Price of Travel: 
 Ανάμεσα στους 5 

οικονομικότερους 
προορισμούς   

(value for money) 



Αναφορές στους The Times and the Guardian  





 

* Σας ευχαριστούμε πολύ!  

www.milos.gr 

Free Milos 
travel guide 
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